
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการ
 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเป็นไปตามแนว
ทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง
จิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนท่ี 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ นโยบายและคำสั่งที่เกี ่ยวข้อง ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ 
ตัวช้ีวัดและ ค่าเป้าหมายและงบประมาณ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต โรงเรียนนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ความเป็นมา 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และ

เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง 

ไม่ซ้ำซ้อน  ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง นโยบาย การทุจริต

ข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบวงกว้าง 

ปัจจุบันสังคมมีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาท

และภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับการ พัฒนา 

อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 

Perceptions Indes : CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 

ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง และ

สมควร ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ได้กำหนด เป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ ป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดย

กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธ

กิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏริูป

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อม ท้ังกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ว ่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูง กว่าร้อยละ 50” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื ่อสร้างสังคมที ่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการ บรรลุ

วัตถุประสงค์ที ่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมี

กระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การ ทำงานทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ  มีการบูรณา

การการทำงานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการปอ้งกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ

เยาวชน ท้ังนี้ มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ การทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐาน

ความคิดทุกช่วงวัย ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อต้านทุจริต พร้อมท้ัง

เสริมพลังการ มีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Particopation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมี

ความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนาเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่อง

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ ประเทศไทย 

          ส่วนที ่1 บทนำ 
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นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้จัดทำขึ้นบน 

พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย และ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง ประเทศ

ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้อง ดำเนินการให้

เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของ คน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง  เหมาะสม 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกงและยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ เสริมสร้างสังคมธรร

มาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง 

และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ  

ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งให้ใช้ต่อเนื่องถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 และแผน

แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติ การ

ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ 

โรงเรียนพญาไท จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจรติ โรงเรียนพญาไท  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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ข้อมูลโรงเรียนพญาไท 
    
   1.ข้อมูลทั่วไป 

    ช่ือโรงเรียนพญาไท ท่ีต้ัง 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ๑๐400                  
   โทร ๐2 354 5251 โทรสาร ๐2 354 5277 website : www.phyathai.ac.th  
   เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
 

  แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  

การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนพญาไท  ปีการศึกษา  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.phyathai.ac.th/


4 
 

   3. ข้อมูลนักเรียน  
    ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2564       
    จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน -  คน 
    จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,793  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 5 74 71 145 29.00 
อนุบาล  2 5 76 72 148 29.00 
อนุบาล  3 5 76 68 144 29.00 

รวมอนุบาล 15 226 211 437  

ประถมศึกษาปีท่ี  1 7 92 120 212 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 7 121 118 239 34.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 7 114 118 232 33.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 7 117 115 232 33.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 7 107 92 199 28.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 7 103 91 194 28.00 

รวมประถม 42 654 654 1,308  
 
     

    4. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่  1 เมษายน 2565) 

        - ครูประจำการ  จำนวน  69  คน  เป็นผู้บริหาร  4  คน  เป็นครูผู้สอน 65  คน  
   - ข้าราชการครู ไปช่วยราชการ  จำนวน  1  คน   
    - ข้าราชการครูมาช่วยราชการ  จำนวน  2  คน   
    - พนักงานราชการ จำนวน  3  คน   
   - ครูอัตราจ้าง จำนวน  17  คน   
    - ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  คน   
    - ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน  ๓๒ คน   
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช.แล้วยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที ่ได้นำการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ 
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูลรวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) 
และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของโรงเรียนพญษไทประเมินโดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไทประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุ ง  ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 7 การกำกับดูแลการทุจริตในส่วนของการประเมินการ
กำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ั ฐ    
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ สนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพญาไท 
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พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ 
ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่อง ค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 
นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้ 
เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การ 
ประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการ 
ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ 
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

เคร่ืองมือในการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ 
หน่วยงานท่ีประเมินในตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรงุระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
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1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไทประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.93 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ ใน ระดับ AA (Excellence) 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ คะแนน 95.93 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA 

(Excellence) โดย IIT ได้คะแนน 30 คะแนน ส่วนEIT ได้คะแนน 30 คะแนน และ OIT ได้คะแนน 35.93

คะแนน 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้

จากการสำรวจความคิดเห็น ของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง

เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา เรื่องตามลำดับคะแนน ดังน้ี

ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 99.70 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.93 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 99.61 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.89 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.84 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.09 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 87.62 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 85.91 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนพญาไท 
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ระดบั คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ คะแนนและระดบัผลการประเมนิ 
 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท

เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ ให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มี

ดังน้ี 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไทที่

ผ่านมาในทุกตัวชี้วัดมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 85 แต่โรงเรียนพญาไทจะปรับปรุงและพัฒนาในทุกตัวชี้ว ัด 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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1. การปฏิบัติหน้าที่ 

โรงเรียนพญาไทจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือ

ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ

เป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู ้จ ักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง มุ ่งมั ่นเต็ม

ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
โรงเรียนพญาไทจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส    ใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโย ชน์แกต่นเองหรือพวกพ้อง 

และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 

3. การใช้อำนาจ 
โรงเรียนพญาไทจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
โรงเรียนพญาไทจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อ

เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้ รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โรงเรียนพญาไทจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ

หน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้บุคลากร

ภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ีหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ

เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายใน

และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
โรงเรียนพญาไทจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่

กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ

การดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ เอื้อประโยชน์

ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร 

โรงเรียนพญาไทจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี

ช่องทางให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับการ

ดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้              

ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
โรงเรียนพญาไทจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการ

ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการ

ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 
โรงเรียนพญาไทจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  5 ประเด็น คือ (1) 

ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน

ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ

ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย การ

บริหารทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ

บริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
1) โรงเรียนพญาไทต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที ่มีแนวทางสอดคล้องหรือ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2) โรงเรียนพญาไทต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียง

เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) โรงเรียนพญาไทต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี ้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการ

วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด เป็นต้น 
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4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ เพื่อ ขับเคล่ือน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดย มี

รายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ

กำหนด แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี

แนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย

ใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 และแผนงานบูรณา

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต  โรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 



 

 
 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความ 
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ในฐานะองค์กร 
หลักด้านการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริต 
เข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี 
สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

 5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 

 6. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 – 2564) 

 7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญท้ัง 8 ด้าน จะเป็นเครื่องมือช้ีนำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการต้านต่อต้าน 

การทุจริตของประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หน้าที่ของ 

ประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือ 
ได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชน ชาว 
ไทยทุกคน นอกจากน้ียังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ 
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ 
และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข็มงวด รวมทั้ง 
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ี 
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ 
ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญั ติ โดย 
อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี  หรือ 
กระบวนการการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทาง 
จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
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ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการที ่มี  
ประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้เกิดปัญหาท่ี 
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีนำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ 
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้ 
เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้ าหมายของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 
ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ ง 
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง 
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจ 
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  

สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 

 ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา ดุลยภาพ 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ  

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ  

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวขอ้งจากแนวดิง่สู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
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(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม  

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ  

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ  

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา ประเทศ

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถงึ 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวยั 

(4) สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(5) พฒันาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพฒันา 

5. ด้านการสร้างการการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (3) การพฒันาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 (5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พรอ้มกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

 (3) การพฒันาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ
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(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ จัดทำ ขึ้นภายใต้

ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกัน 
สร้างเครื่องมือกลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจริตให้  
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ 
ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต 
ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดย 
สถานการณ์ปัญหาการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉาพะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้  
รฐัและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมี 
ความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต              
การ แก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ ได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ พัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝัง วิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในการซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลัง ร่วม
ในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง นวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก ขั้นตอน
การดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการ 
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ 
กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการดำเนินคดี 
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและ 
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดย 
ใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ.2580 อยู่ในอันดับท่ี 1 ใน 20 ของโลก 
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

1. บ้านเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 

2. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความมั่นคง 

3. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการฯ 

2. กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค 

3. กฎหมายทันสมัย 

4.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

5. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ภาครัฐมีความทันสมัย 

7. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ในการพัฒนา

ประเทศ 

8. คุณสมบัติบุคลากรภาครัฐ 

 
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

1. การรักษาความสงบภายในเทศ 

2. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
ประเทศไทย ดัชนีการรับรู้ อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 
ปลอดการทุจริต การทุจริตของ ใน 5 4 แ ล ะ / ใ น 43 แ ล ะ / ใ น 32 แ ล ะ / ใ น 20 แ ล ะ / 
และประพฤติ ประเทศไทย หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน 

มิชอบ (อันดับ/ ไม่ต่ำกว่า 50 ไม่ต่ำกว่า 57 ไม่ต่ำกว่า 62 ไม่ต่ำกว่า 73 
 คะแนน) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม หลักธรรมมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุก ภาคส่วนต่ืนตัวละอาย 
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมให้ภาคีองค์กร ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วน ร่วมในการ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแส 
การทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาค ส่วนอ่ืนๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นน้ีได้ กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะ 
20  ปีข้างหน้านั้น ต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตท้ังในชีวิตประจำวันและ
การ แสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต ถือเป็น
พฤติกรรม ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
วัฒนธรรมทางสังคม จะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริต เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม 
และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ การทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกัน
ทางสังคม เพื่อก่อให้เกิดสภาวะ การลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่าน กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะ ให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตาม
เจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้ รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบ 



22 
 

 
 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก และ
พลวัตของการทุจริตท่ีผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ ทาง
สังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้ 
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาค 
ส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ 
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ 
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ 
หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์ 
ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างจริงจัง และรวดเร็ว เป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ หล่อ

หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วน
ตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วน
ร่วมใน การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพื่อ
นำไปสู่การ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติม ิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทย
ทุกคนต้องเรียนท้ัง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยใน
อนาคต” ให้มีความเป็น พลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ 
สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ วมใน 
การเฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
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3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ 
ชุมชนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชนและสังคมโดยรวม 
โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดตาม 
กฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้างนักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดย การ
พัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี  
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่  
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงานขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนิน
โครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง 
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ 
มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย 
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการเข้าถึง 
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล 
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง  
รวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการ 
ภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีด 
ความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการ 
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
1.ประชาชนมี 

วัฒนธรรมและ 

พฤติกรรม ซ่ือสัตย์ 

สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชน 
ไทยมีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน 

ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชนท่ีมี 

วัฒนธรรมค่านิยมสุจริตที่มี ทัศนคติ

และพฤติกรรมในการ ต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานทีผ่่าน 

เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 
(85คะแนน ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ลดลง 

จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 
จำนวนคดีทุจริตราย 

หน่วยงาน 

-จำนวนข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี ้

มูลเร่ืองวินัย (ทุจริต) 

 
 

ลดลงร้อยละ 10 

 
 

ลดลงร้อยละ 50 

 
 

ลดลงร้อยละ 70 

 
 

ลดลงร้อยละ 80 

-จำนวนข้อร้องเรียน 
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี ้มูลว่า

กระทำการทุจริต 

 
ลดลงร้อยละ 10 

 
ลดลงร้อยละ 50 

 
ลดลงร้อยละ 70 

 
ลดลงร้อยละ 80 

จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับ

ผู้ดำรงตำแหน่งทาง 

การเมือง 

 
ลดลงร้อยละ 25 

 
ลดลงร้อยละ 50 

 
ลดลงร้อยละ 80 

 
ลดลงร้อยละ 90 

 
2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ 
การดำเนินคดี จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการ 
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
และตรากฎหมายใหม ่ เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุ่งท ำให้ผู้กระทำ 
ความผิดได้รับการดำเนินคดีและลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิด 
ความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ีเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ต่อต้านการทุจริตท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี
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2.1 แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับ

กระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานด้านการปราบปราม การ
ทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการ
ข้อมูล กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง  ๆในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการดำเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และกระชับ
มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กร ะทำ ความผิด 
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณา
การประสานงานคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการท่ี ล่าช้าและ
ซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต ท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณา การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง  และ
พัฒนาระบบและกลไกที่ เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปราม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับ 
ทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึด 
คืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความ 
เสียหายข้ึน รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนใน 
ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน  ต่างๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา และมี
สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ 
พลวัตของการทุจริต 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
การดำเนินคดี ทุจริตมี

ความรวดเร็ว เป็น

ธรรม โปร่งใส ไม่

เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินคดีทุจริต ที่

จำเป็นต้องขอขยายระยะ เวลา

เกินกว่ากรอบเวลาปกติ 

ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 10 

จำนวนคดีอาญาท่ีหน่วยงาน 

ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 4 

ของจำนวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 3 

ของจำนวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 2 

ของจำนวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 1 

ของจำนวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กำหนดใน ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น มุ ่งเน้น  ในการ
ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่า  ทัน
และมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง 
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมนำหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ สำคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (strength from Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคม โลกใน
ยทุธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการ พัฒนา
ที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วย การ
พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์" ผ่านมาปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรง บันดาล
ใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) 
สังคมท่ีเป่ียมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony) 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 

พันธกิจ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 

1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption Perceptions Indes : CPI) ของประเทศไทยมีค่า คะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทน
ต่อการทุจริต” โดยเริ ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื ่อสร้าง 
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือ 
กลุ่มตัวแทนท่ีทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ 
ความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต ในทุก
รูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 

ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 

การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 

1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 

สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตัง้แต่ปฐมวยั เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พฒันานวัตกรรมและส่ือการเรยีนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตัง้แต่ปฐมวัย 

2.3 พฒันาจิตสำนึกสาธารณะ 

2.4 การใช้เครื่องมอืการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร 

วิชาชีพ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
3. ประยุกต์หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นเครื่องมือ 

ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และการ

ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 

การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 

การสอนในทุกระดับ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 

(community) และ บูรณาการทุก

ภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ 

จริยธรรมทางสังคมหรอืกฎหมาย และผลักดันในเกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ 

เหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ประชาชน

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล และ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน ต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ 
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังน้ัน เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ 
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ 
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้นัก 
การเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริตต่อ 
สาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอ่น 
ดำรงตำแหน่งทางเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ 

พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐาน ทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ เจ้าหน้าท่ี
รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมนิมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนด 
กลยุทธ์และมาตรฐานการสำหรับ 
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ท้ังใน 
ระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณ
ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี 
ท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้าน 
การทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ ภาค
ประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุน 
ทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พฒันาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรบัภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับ 
ดูแลและควบคุมการดำเนินงานตาม 
เจตจำนงทางการเมืองของพรรค 
การเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย และ
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกนัการทุจริต 

ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิด ผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริต เชิง
นโยบาย มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสดงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ข้ันตอนการ 
กำหนดนโยบายของพรรคของเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ 
ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภบิาลต้ังแต่เริ่ม 
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Corruption) ขึ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Corruption) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน 
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมา ภิ
บาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 

1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับนโยบาย 

1.4 พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator 

(PRI) 

1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง ทาง
การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น ความผิด
ในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle 
Feedback) 

-บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการ 
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล ใน
การนำนโยบายไปปฏิบัติ 

-การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปรง่ใสและ 

ไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ ไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึน หรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจน เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการ
ทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตในแต่ละ 
ระดับ 
1.2 พฒันาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา มี
ส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 

การทุจริต 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้ง การ
ทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยัง้การทุจริต 

2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกนัเพื่อยบัยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 

2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพ่ือปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา 
การระบบการประเมินด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับ แนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ 
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนนุให้ภาคเอกชน
ดำเนินการ ตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนนิงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สร้างแจงจูงใจในการเป็นตัวอย่าง องค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษ กับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้าน การ
ป้องกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 

การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ 
ดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชา 
ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค . ศ . 2 0 0 3 ( United Nations 
Convention Against Corruption : 
UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 

8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการ 

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้ 
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่ ม 
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ 
ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มี  
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งยุทธศาสตร์นี ้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา 
ลดลงได้ในท่ีสุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรงุระบบรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรงุระบบการรับเรือ่งร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การ ทุจริตต่างๆ ให้มีความรวมเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไวว้างใจต่อระบบการรับเรือ่งร้องเรียน 

2. ปรับปรงุการตรวจสอบความ 
เคล่ือนไหวและความถูกต้องของ 
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สินให ้

ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา 
กลไกพิเศษในการปราบปรามการ 
ทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.2 การสร้างมาตรฐานดำเนินการปราบปรามการทุจริต 

3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ต้น
สังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต ให้
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต และ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ 
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ การ
ทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมนิติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความ 

เห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ  
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหายความ 
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 

4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรอืทางวนิัยในความผิดเกี่ยวกับการ 
ทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง ในการ
ปราบปรามการทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 

5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกสาร เกี่ยวกับข้อมูล 
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ีใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก 
คุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรอืส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ 
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพฒันาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง 
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 
(Non-training) 
7.2 การพฒันาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตใหม้ีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 

เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 
8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด ให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก ถึง
โทษของการกระทำการทุจริตเมื่อ 
คดีถึงที่สุด 

-การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ 
เผยแพร่ เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง 
กว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

-จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี ทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ ยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ สำรวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรั บปรุงการทำงาน รวมไป
ถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ 
ต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และกำกับติดตามการยก 

ระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Indes : 

CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกีารสำรวจตามแต่ละ 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของ

ประเทศ (CPI) 

1.3 เรง่รัด และกำกับ ติดตามการดำเนนิการยกระดับดัชนีการรับรู้ 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.4 การจัดการรับรู้ (Perceptions) 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของ 

ประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 – ยุทธศาสตร์ท่ี 5) 

เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 

2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 

ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ ยุติธรรม 
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีช่วย ป้องกัน
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข ปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึดมั่นในความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ ทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานให้กำกับ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน การ
จัดการศึกษาให้เกิดความเช่ือมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการทำงาน นโยบายหลัก และ
นโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี ้
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1. หลักการทำงาน “สร้างความเช่ือมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST”ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ ตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่าง ๆ 
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ดำเนินการตาม ภารกิจ

ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน 

และประชาชน 
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทำให้ผู้เรียนมี วิธีคิดและ

ทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัดในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทย 
T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั ้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) ได้แก่ 

สิ่งจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาและใน เชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ท่ีทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อม ซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
2. นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง 12 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ โลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ บริบท
สังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ 
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการ 
จัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยและมีความ 
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้  ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง 
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์  และการทำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด เป็นฐาน 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและ  การ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มี 
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน 
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด ความรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ ประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนอง ผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ ทั ่ ว ถึงท ุกก ลุ่ ม เป้ าหมาย รวมถึงการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น 
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายท รัพยากรทั้ง 
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ ปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ การศึกษา
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิจและการจัดทำมาตรฐาน อาชีพใน
สาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ 

ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ การศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี ส่วนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ใน การจัดการ
ศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้ เรียนที่มีความต้ องการจำเป็นพิ เศษ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด ชีวิตและ
การมีส่ วนร่วมของผุ้มี ส่ วน เกี ่ยวข้อง เพื ่ อเพิ ่ ม โอกาสและการเข้าถึ งการศึกษา ที่มี คุณภาพของก ลุ่ ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) ใน ปัจจุบันได้
ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งข้ึน ส่งผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญ
ต่อการเตรียมผู้ เร ี ยน ไทยให้มี ทั กษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษ ท่ี 21 ซึ ่ งมุ ่ ง เน้นความเป็ น ผู้ ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความ 
ปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหล่ือมล้ำของโอกาสในการศึกษาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
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3. นโยบายระยะเรง่ด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการใน การดูแล ช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความ ปลอดภัย

ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย อันตราย

ต่างๆ ท่านกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ ผู้เรียนเป็น

หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ ข้อมูล

ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ 

ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ ดำเนินงาน

ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ สถานศึกษา

และตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน มีการจัดการ

เรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ พัฒนา

คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู ้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และ

มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม ตาม

ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม ผู้สูง

วัย 

7) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที ่มี ความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี  เท่า

เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 



 

 
 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนพญาไท 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกัน
การ ทุจริตที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด“โรงเรียนสุจริต” เพื่อ
สร้างองค์ ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง พอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2556-2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายเสริมสร้างความ มั่นคงของชาติจากภัย การทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็น พลเมืองที่ดี มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์
สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลูกจิตสำนึกการ
เป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุก
ระดับมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต
สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน ์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริต ทุก รูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก รูปแบบโดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาด้านสุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมือง
เต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวมมี
ระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ 

ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพญาไท 

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนพญาไท 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนพญาไทให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู สังกัดโรงเรียนพญาไท 

4. เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนพญาไท มีการจัดการเรียนการสอนด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. โรงเรียนพญาไท เข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และนำแนวทาง ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประเมินมา 
ใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. โรงเรียนพญาไท ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการ ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพญาไท มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. สังคมมีความต่ืนตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. โรงเรียนพญาไทมีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและ กระบวนการป้องการ
ทุจริตท่ีเข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

4. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน 
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6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพญาไทได้รับการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรม

องค์กร ความซื่อสัตย์สุจริต 
2.ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพญาไทมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น

ความซือ่สัตย์สุจริต 
3. มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนพญาไท 1 นวัตกรรม 

 
7. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 

 

ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1.ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส 
( ITA Online) ป ี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 
การประเมิน ITA ประกาศ เจตจำนงเขต
สุจริต พิธีเชิงสัญลักษณ์ การให้ความรู้
ปล ูกจ ิตสำนึกการสร ้าง  ว ัฒนธรรม
องค์กร เดือนมิถุนายน 2565) 

         
 
 
 

 
 

   

2.สร ้ า งนวั ตกรรมการป้องกั นก าร  
ทุจริตเชิงรุกของ สพป.กทม. 

            

3. การสรุปและรายงานผลการ 
ดำเนินงานโครงการ 
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8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพญาไท 

9. งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสุจริต การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA 

Online ปี พ.ศ. 2565 มีค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

คร้ังที่ 1 กิจกรรม การประเมิน ITA ประกาศเจตจำนงโรงเรียน

สุจริต พิธีเชิงสัญลักษณ์ และการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการ 

สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในวันที ่20 มิถุนายน 2565 

 

 
 
 
 
 
 

30,000.- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

20,000.- 

 
 
 
 
 
 

50,000.- 

รวมท้ังสิ้น 30,000.- - 20,000.- 50,000.- 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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10. การประเมินผล 
 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ร้อยละผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา        มี

วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ประเมินตามเครื่องมือประเมิน 
ITA 

1. แบบประเมิน IIT 
2. แบบประเมิน EIT 

3. แบบประเมิน OIT 

2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนพญาไทได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1. การประเมินการรับรู้ และ 

คิดเห็นบุคลากรในสังกัด 

2. การรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วน 

เสีย 

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อ 

สาธารณชน 

1. แบบประเมิน IIT 
2. แบบประเมิน EIT 

3. แบบประเมิน OIT 

3 โรงเรียนพญาไท มีผลการประเมิน ITA ปี 2564 เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 2 และ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

การประมวลผลการประเมิน ITA 

Online 2022 

แบบประเมิน ITA Online 

2022 



 

 


