
 

 

 

 

 
 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

  



คํานํา 
 แผนปฏิบั ติ ก ารป อ ง กันการ ทุ จ ริ ต  สํ านั ก ง าน เขต พ้ืน ท่ี ก าร ศึกษาสํ านั ก เ ขต พ้ืน ท่ี ก าร ศึกษา              

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกัน

การทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบั ติ ก ารป อ ง กันการ ทุ จ ริ ต  สํ านั ก ง าน เขต พ้ืน ท่ี ก าร ศึกษาสํ านั ก เ ขต พ้ืน ท่ี ก าร ศึกษา              

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา 

นําเสนอความเปนมาการปองกันการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่งท่ีเก่ียวของ สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียด

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อ

โครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จนสําเร็จ เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 1 บทนํา 

 ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรคสําคัญตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือ

จัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึนตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ 

ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน  ๆมากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง 

 ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจําเปนตองไดรับการพัฒนา 

อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions 

Index: CPI) ป 2563 ประเทศไทยได 36 คะแนน โดยมีคะแนนเทากับป 2562 โดยในปนี้จัดอยูในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจํานวน

ท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยาง

เรงดวน ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดเปาหมายหลักเพ่ือให

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึด

ม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท 

สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ หนวยงาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ี

เก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 

2564) โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกําหนด

พันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูป

กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” พรอมท้ังกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา 

“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สรางสังคมท่ีมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวม

สงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวน

ในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมท่ีนําไปสูสังคมท่ีมีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สราง

นวัตกรรมในการตอตานการทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัย

ความสําเร็จ คือมีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทา

ทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยมี

กลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดย

ดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต พรอมท้ังเสริมพลังการมีสวน

รวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 4 

พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการ

ทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือ

เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 



 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลอง

กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือ

เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ัง

การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ัง แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตอง

ดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

ปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ 

ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชใน

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 

2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวน

ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
วิสัยทัศน 

องคกรคุณภาพ สูพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความสามารถ      

ในการแขงขัน 
3. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูการเปนมืออาชีพ 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนําศาสตรพระราชา    

สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
6. สงเสิรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีสวนรวม 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค 
1. ผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึด ม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ         
มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 

2. ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแขงขัน 

 
 นโยบายในการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   

1. Organization Awareness รักองคกร 
2. Responsibility   มีความรับผิดชอบ 
3. Punctuality   ตรงตอเวลา 
4. Morality   มีคุณธรรม 

 
  



ตั้งอยู  : เลขท่ี  361 ม. 3 บานรองศาลา ถนนพหลโยธ  ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย 57250  
เว็บไซต : www.cri2.go.th   
เบอรโทรศัพท    053-739133  เบอรโทรสารหองการเงิน        053-739138  
เบอรโทรสารหองอํานวยการ   053-739168 เบอรโทรสารหนาหองผูอํานวยการ  053-739169 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายจรัญ      แจงมณี  ผอ.สพป.ชร.2  

2 นายวรพงษ   สันติวงค รอง ผอ.สพป.ชร.2  
3 นางณัฐกันย  ใจกันทา รอง ผอ.สพป.ชร.2  

4 นายไชยรัตน  จินะราช รอง ผอ.สพป.ชร.2  
5 นายอาจินต  ชุติภานุวัชร ผอ.กลุมอํานวยการ  

6 นางชไมพร  คงกุลชัยวัชร ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

7 นางสาวพรทิพา  พุทธวงค ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

8 นางลัดดาวรรณ  ไพเชษฐศักดิ ์ ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

9 นางยุพิน   จันทะสินธุ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล  
10 นางสาวภัฌฎาภรณ  ชัยมัง ผอ.กลุมหนวยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหนาท่ี   

ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

 

11 นายเชิดศักดิ์  กันทาธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี  

ผอ.กลุมกฏหมายและคดี 

 

12 นางกุลนันทน  เวียงหา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี  

ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

13 นายวรวุฒิ  วุฒิอาภรณ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี  

ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cri2.go.th/


ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
(ขอมูล ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2564) 

  

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) 

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 1 

2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 3 

3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 47 

4 นักจิตวิทยา 1 
5 ลูกจางประจาํ 5 

6 ลูกจางชั่วคราว 17 

รวมท้ังส้ิน (คน) 74 

 
ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ขอมูล ณ วันท่ี 22  มีนาคม  2564) 
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) 
1 ผูอํานวยการโรงเรียน 142 
2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 14 
3 คร ู 1263 
4 ลูกจางประจาํ 47 
5 บุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 16 
6 เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000 บาท 88 
7 เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน เงินเดือน 15,000 บาท 59 
8 พนักงานราชการตําแหนงครผููสอน 48 
9 พนักงานราชการตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง 23 
10 พนักงานราชการ นักจิตวิทยา 1 
11 ครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 43 
12 ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน 3 
13 ครูผูทรงคุณคา 4 
14 นักการภารโรง (ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ) 33 
15 นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูใหนักเรียน) 83 
16 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  23 
17 นักเรียน 23,313 

 
 

 

   

 



 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานท่ีนําเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานท่ีไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ

ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 

225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล 

โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ดานเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปน

แบบออนไลนเต็มรปูแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน

ในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกําหนดเปนตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมิน 

การกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย   

 

 

 

 

 

 



 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ 

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใส 

และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ 

การทุจริต ซ่ึงจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิด 

การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนก

ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 



 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป

สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนน 85.73 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A   (Very Good) โดย ตัวชี้วัด ท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนสูงสุด 99.84
คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การใชงบประมาณ ไดคะแนน 37.50 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงราย เขต 2 ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปไดดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 
2558 73.85 - - 
2559 78.60 เพ่ิมข้ึน +4.75 
2560 82.42 เพ่ิมข้ึน +3.82 
2561 79.36 ลดลง -3.06 
2562 88.00 เพ่ิมข้ึน +8.64 
2563 85.73 ลดลง -2.27 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 99.84 Excellence ผาน 
2 การใชงบประมาณ 97.76 Excellence ผาน 

3 การใชอํานาจ 99.18 Excellence ผาน 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 97.97 Excellence ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 99.46 Excellence ผาน 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 99.00 Excellence ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.47 Excellence ผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 98.75 Excellence ผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 95.28 Excellence ผาน 

10 การปองกันการทุจริต 37.50 Fail ไมผาน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 



ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 
B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งข้ึน        
(มีคะแนนต่ํากวารอยละ 85) มีดังนี้ 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน 
ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ันเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 
อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองได 

3. การใชอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏบิัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 4. การใชทรัพยสินของราชการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
ท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล 
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองทบทวนนโยบายท่ีเ ก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
การแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริต
ของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลกรภายใน 
ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 



6. คุณภาพการดําเนินงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน 

ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกตองครบถวนและ 
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 
ใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางให 
ผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง 
การดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

9.การเปดเผยขอมูล 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก 
แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการ 
เรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 
  10. แนวทางการปองกันการทุจริต 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทาง
สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต 
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะหแตละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา
ใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เปนตน  

4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผล 



การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบให 

ทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 

  



สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ 

สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักดานการ

ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทํางานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน 

ดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

5. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสําคัญท้ัง 8 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หนาท่ีของประชาชนชาวไทยวา 

“...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรก 

ท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 

ท่ีสําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ

ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 

และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอ 

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

ไดเกิดปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งท่ีไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ันในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับ



ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามท่ีจะแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดม่ัน 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว 

 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปนกรอบ

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิ

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก

กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศน“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ัน 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลติเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสรมิเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล  



 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําข้ึนภายใต
ความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ 
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซ่ึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตท่ีจําเปนตองไดรับ 
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพ่ือรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญท่ีตองใช
งบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไข
ปญหาดังกลาว   

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด 
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทัน
พลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะนําไปสูการลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ 
มีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการ
ดําเนินการของแผนแมบทฯ ซ่ึงไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 



ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต าง  ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 
4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ

บูรณาการ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  50 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา   57 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  62 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  73 
คะแนน 

 

เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเดน็ การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน 

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร 

 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง ใหขอมูล 

แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครอง

จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

 

 



1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการตอตานการทุจริตท้ังในชีวิตประจําวัน 
และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต 
ถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมท่ี 
ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธี คิดท่ีทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทําการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผู อ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม 
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหาร
ประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ท่ีผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตสภาวะทางสังคมท่ีตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ
องคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง 
เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
ความสุจริตและความซ่ือสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด 
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวา



ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทําหนาท่ีความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง 
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจติสํานึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามา 
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยาง 
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ชุมชน 
ตองมีคุณธรรมและจรยิธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือสรางนักการเมือง 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน 
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทัน 
ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอให เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต 
ข้ันวางแผนกอนดําเนินงาน ข้ันระหวางการดําเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ี เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของ 
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ
โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง 
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสรางความ
เชื่อม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 

 



เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน
ความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 
 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 
 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานท่ี
ผานเกณฑการประเมิน 
ITA  

รอยละ 80  
(85 คะแนน

ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 
  - จํานวนขอ

รองเรียนเจาหนาท่ี
ภาครัฐท่ีถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

  - จํานวนขอ
รองเรียนเจาหนาท่ี
ภาครัฐท่ีถูกชี้มูลวา
กระทําการทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตท่ี
เก่ียวของกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 

 

 

 

 

 



2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม

การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต 
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม 
เพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคด ี
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนท่ีเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี  

 
2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน 
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน 
และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง 
ของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 
และกระชับมากข้ึนเพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เม่ือคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ท่ี เ ก่ี ยวของ กับการ ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ  การปรับปรุ ง ข้ันตอนการดํ า เนินการ 
ท่ีลาชาและซํ้าซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายข้ึน รวมท้ังการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูล
และองคความรูในการปราบปรามการทุจรติ และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานขอมูล
องคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู เชี่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ท่ีเปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรู เชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต 

 

 



เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เปนธรรม โปรงใส 
ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ดําเนินคดี ทุจริต 
ท่ีจําเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ 
ท่ีกฎหมายกําหนด 

ไมเกินรอยละ 
25 

ไมเกินรอยละ 
20 

ไมเกินรอยละ 
15 

ไมเกินรอยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ท่ีหนวยงานไตสวน 
คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 
4  

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
3 

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
2  

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
1 

ของจํานวนคดี
ท่ีสงฟอง 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหาร

จัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้   

ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม และพัฒนา

ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและ

การชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวน 

ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบรามการทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพ่ือเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้  

การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 



 

 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ีนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1) การ

สรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การ

สรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ี

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ี

สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค 

ปลูกฝ งจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ งมีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  มี คุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข 

(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony)  



 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน 
 



ยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน 

ท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม

ทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ 

การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ 

มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม

ทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู 

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล 

มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 

เปนหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน 

1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 



ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ในทุกระดับ เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปท่ีมีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ตอตานการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได
แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 



 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

จึงได กําหนดใหมียุทธศาสตร  “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตร ท่ีมุ งปองกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 

ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม 



ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 
ไปสูการปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

4. สงเสริมใหมีการศึกษา 
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี 

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน 

โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 
การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 
บูรณาการระบบการประเมินดาน 
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 



ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

อยางเด็ดขาดและรุนแรง 
7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสรางสรรคของ 
บุคลากรดานการปองกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ 
การปองกันการทุจริต 
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 

 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตร ท่ี มุ ง เนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการ 

ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด 

(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริต 



จะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 



ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได 
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
เจาหนาท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทําความผิด
ใหสาธารณชนรบัทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 
อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ 
ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ 
โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 
ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ  จันทร โอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 
ดานท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมท้ังเรงสรางจิตสํานึกของคนไทยใหยึกม่ันในความซ่ือสัตย 
สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็ก

ตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง 
ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปญญา ของมนุษยท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัย
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิ



และหนาท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต โดยกําหนดจุดเนนท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มุงเนนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

หนวยงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

1. เหตุผลความจําเปน 

ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนด

วิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพ่ือปองกันการทุจริต ท่ีกลาวถึง 

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสราง

องคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย 

อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรวมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวน

ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซ่ึงเปนกลไกในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 

 

 

 



2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ท้ังในระดับ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเขมแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
   

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จํานวน 23,371 คน 
 2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
     จํานวน 2,003 คน 
 3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จํานวน 146 โรงเรียน    
  ประกอบดวย 
 1)  โรงเรียนสุจริตตนแบบ      จํานวน 1 โรง 
 2)  เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10  จํานวน 18 โรง 
 3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20  จํานวน 34 โรง 
 4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30  จํานวน 49 โรง 
 5)  เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40   จํานวน 44 โรง 
 
5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ป 2564 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 

1. รอยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม คานิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 48 

2. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 65 

(85 คะแนนข้ึนไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เปาหมาย – งบประมาณ ป  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หนวย
นับ 

จํานวน 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กิจกรรมเสรมิสราง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1  
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษา
ดูงานของขาราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 77 คน 
กิจกรรมท่ี 2  
การประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การรายงานและคณะกรรมการ
กลั่นกรองการรายงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

รอยละของบุคลากรในสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิดความ
ตระหนักรูในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจรติ มี
จิตสํานึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

รอยละ 100 120,000          กลุมอํานวยการ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มีเครื่องมือและมีการพัฒนาเว็บไซต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จํานวนเครื่องมือการประเมิน 
ITA Online ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 30,000          กลุมอํานวยการ 

3. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) ป 
2564 เพ่ิมสูงข้ึน 

คะแนน  95 50,000          กลุมอํานวยการ 

รวม 200,000 (สองแสนบาทถวน) 



7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ี
เขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยวิธีการออนไลน ผานทางเว็บไซต
โครงการโรงเรยีนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 
พันธกิจ :   
 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 
 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
เปาประสงค :  
 เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  รอยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีพฤติกรรมยึดม่ัน 

ความซ่ือสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 48) 

2.  รอยละของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไมนอยกวารอยละ 48) 

3. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนินงานของสถานศึกษา/สํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาออนไลน 

(ITA Online) (ไมนอยกวารอยละ 65) 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสาํนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน 
สวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สูการเปน
บุคคลตนแบบ 

การเสริมสรางธรร
มาภิบาลในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

กิจกรรมท่ี 1  
การประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การศึกษาดูงานของขาราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
77 คน 
กิจกรรมท่ี 2  
การประชุมคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการรายงานและ
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
รายงานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเกิด
ความตระหนักรูใน
การปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวม
ตานทุจริต มี
จิตสํานึกสาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน
สวนรวม 

100,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
มเีครื่องมือและมีการ

พัฒนาเครื่องมือและ
พัฒนาเว็บไซตของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

2. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ
และการพัฒนาเว็บไซตสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จํานวนเครื่องมือการ
ประเมิน ITA 
Online  

30,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
พัฒนาเว็บไซต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
ใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

เชียงราย เขต 2 ในการประเมิน 
ITA Online  

 

ท่ีมีประสิทธิภาพ
และเว็บไซต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษามีการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบใหดีข้ึน 

3. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 

คาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) ป 
2564 เพ่ิมสูงข้ึน 
 

สรางสื่อประชาสมัพันธ สติ๊กเกอร 
ไวนิลรณรงคตอตานการทุจริต 
แนวสรางสรรคเพ่ือใหเขาถึงไดงาย 
นาสนใจ และกระตุนให 
ทุกคนรูสึกมสีวนรวมในการตอตาน 
การทุจริต 
 

จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ 
สรางการรับรู และ
ตอตานการทุจริต  

50,000 

 



ยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 1.กิจกรรมเสรมิสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 120,000 กลุมอํานวยการ
และกลุมงานท่ี

เก่ียวของ 
 กิจกรรมท่ี 1.1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานของขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
77 คน 

  

 กิจกรรมท่ี 1.2 
การประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบการรายงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานคณุธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

  

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มีเครื่องมือและมีการพัฒนาเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

30,000 กลุมอํานวยการ
และกลุมงานท่ี

เก่ียวของ 
 3. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 50,000 กลุมอํานวยการ

และกลุมงานท่ี
เก่ียวของ 

รวมท้ังส้ิน 200,000  
 
 
   

ผูเสนอแผนปฏิบัติการ      ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
                     (นางศิริพร   เผาคํา)                                  (นายจรัญ    แจงมณี) 
                     ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ              ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
 
      ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

          (.........................................) 
       ตําแหนง ............................................... 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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