
 

 

  



คำนำ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย

เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง

จิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์

ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดง

รายละ เอี ยดวิ สัย ทัศน์  พั น ธกิ จ  และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิ บั ติการฯ ดั งก ล่าว ความ เช่ือม โยงขอ ง  

การจัดทำแผน และข้อมูลช่ือโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ

ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การ

ทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทนำ 

 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน  โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับท่ี 110 ของโลก จากจำนวน

ท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด

เป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคม

ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมท้ังกำหนดเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อย

ละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่

ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีนำไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้าน

ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการ

ทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกัน

การทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณา

การการทำงานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็ก



และเยาวชน ท้ังนี้ มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์

การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมท้ังเสริมพลังการมีส่วน

ร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเช่ือมโยงกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังมีความสอดคล้อง

กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร

มาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง 

แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ

เตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกัน

ด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  



 ข้อมูลของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   

1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน  : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  
   : BANHARNJAMSAIWITTAYA 5 SCHOOL 
ท่ีต้ัง   : เลขท่ี 142 หมู่ท่ี 1 ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง   

  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
: เว็บไซต์ www.banharn5.ac.th 
: Facebook www.facebook.com/banharnjamsaiwittaya5 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630470 
รหัส Smis 8 หลัก : 72022006 
รหัส Obec 6 หลัก : 630470 
 
พื้นท่ี 

ทิศเหนือ : ติดกับจังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้  : ติดกับจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก : ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก : ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี 

เปิดสอนในระดับ  : มัธยมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สังกัด   : สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ขนาดของโรงเรียน : โรงเรียนขนาดกลาง 
ปรัชญาโรงเรียน  : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสามัคคี 
คติพจน์   : อัตตาหิ  อัตตโนนาโถ  ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
สีประจำโรงเรียน  : เขียว-เหลือง 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล 
เอกลักษณ์  : โรงเรียนวิถีพุทธ 
อัตลักษณ์  : คุณธรรม  นำความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banharn5.ac.th/
http://www.facebook.com/banharnjamsaiwittaya5


ตราสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน : ความหมาย 
พระ หมายถึง    พระพุทธโคดม พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ประดิษฐานท่ีวัดไผ่โรงวัวเมื่อก่อต้ังโรงเรียนได้ใช้ตึกปริยัติธรรมเป็นท่ีเรียน
ท่ีแรก 

รัศมี    หมายถึง    พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า   
ดอกบัว หมายถึง    ดอกไม้ท่ีแสดงถึงการเทิดทูนบูชาและศรัทธาท่ีมีต่อ

พระพุทธเจ้า 
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง    ความสงบสุข  ความมีสันติภาพ 

วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  :  1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                    โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
    3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

     4 .พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                  (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าหมาย/เปา้ประสงค ์:   

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี    
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น 
    พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อ  
    สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา ความถนัด 
    เฉพาะทางและอาชีพ  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

    3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  มีสมรรถนะ 
              ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย   
              มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง   พลโลก
ท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล  
    4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และมีจรรยาบรรณ  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
    5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
มาตรฐานสากล สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีนำเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานท่ีได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ

ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 

225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะหแ์ละประมวลผล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ  ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น

แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มสิวทยา 5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีท่ี 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 

5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 

การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

  



 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมื อการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กร  

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ

เครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ  

การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิด  

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อำนาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  

 



 เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด

การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี
ง บ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ . 2564  ใน ภ าพ ร ว ม ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ  (ส พ ฐ .)  จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น ส ถ าน ศึ ก ษ า 
ท้ังส้ิน ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.65 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very 
Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 98.93 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA   (Excellence ) โดย การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไข

ปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การป้องกันการ

ทุจริต  ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการการใช้งบประมาณ 

ได้คะแนน 89.61 คะแนน  

 

 



1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 69.36 - - 
2559 79.36 เพิ่มขึ้น +/-  
2560 86.83 เพิ่มขึ้น +/-  
2561 88.42 เพิ่มขึ้น +/-  
2562 94.89 เพิ่มขึ้น +/-  
2563 95.32 เพิ่มขึ้น +/-  
2564 98.93 เพิ่มขึ้น +/- 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 5 เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 99.97 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 89.61 A ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 100 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 100 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 100 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 AA ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ 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 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เป็นราย

ตั ว ช้ี วั ด  พ บ ว่ า ตั ว ช้ี วั ด ท่ี ห น่ ว ย ง า น ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  ( มี ค ะ แ น น 
ต่ำกว่าร้อยละ 95) มีดังนี้ 

การใช้งบประมาณ 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ 

 
  แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
   2) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  แนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  



4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โ ด ย ใ ช้ ก ร อ บ แ น ว ท า ง ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม 

การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต่ อ  ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  เพื่ อ พิ จ า ร ณ า ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ให้  

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระสำคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

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

5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

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

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญท้ัง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือช้ีนำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยว่า 

“...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 

ท่ีรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 

ท่ีสำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ



โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 

ได้เกิดปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีนำให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดมั่น  

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ด้านความม่ันคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 



 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจำเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม  



การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด  
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และช้ีเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 



ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ใน สังคมร่วมมือกัน ในการป้ องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

 
 
 
 

 

 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 – 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมท้ังสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะ 
20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาและ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ังในชีวิตประจำวัน  
และการแสดงออกผ่านส่ือต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ี  
ไม่ ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธี คิดท่ีทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สาม ารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐท่ีเข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ท่ีผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี



ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุ จริต และการปลูกฝั ง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองท่ีดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าท่ีความเป็น
พลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบั ติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 



3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่ เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

 

 

 

 



เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
ถูกช้ีมูลว่ากระทำ

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การทุจริต 

จำนวนคดีทุจริตท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ีเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้ สิน รวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสาน งานคดี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับก ารทุจริตและประพฤติมิ ชอบ  ก ารปรับปรุ งขั้ น ตอนการดำเนิ น การ  
ท่ีล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา



ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมท้ังการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ท่ีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ี  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินคดี 
ทุจริต 
ท่ีจำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ท่ีกฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ท่ีหน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

 

 

 



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ  กำหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้น

การส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิ

ต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ

ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออก

จากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 



 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ี

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ี

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึ ดประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ น ท่ี ต้ั งมี ความซื่ อสัตย์  สุจริต  มี วินั ย  มี คุณ ธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony)  



 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 



4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ  

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 

ท่ีทำหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  

เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส



ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่ งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 

มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีมีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย  

ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่ งเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่ งป้องกันการทุจริต  

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้น ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 

ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  

โดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขัน้ตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่ งเน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดำเนินการ  

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  

จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  

และเกรงกลัวทีจ่ะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ความเคล่ือนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ  
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิ ติบัญญั ติแห่ งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 



 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็ก
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง  
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิ
และหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตของโรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวิทยา 5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นทีศ่ึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

1. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กำหนดเป้าหมายไว้ว่า  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี 2580  

ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน   

เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวจึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วม

การประเมิน ITA ท้ังหมด ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้

ว่า ในปีพ.ศ.2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ ได้คะแนนไม่ต่ำ

กว่า 57 คะแนน และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมดต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   
 

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึง  

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของประเทศชาติ 



2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนบรรหารแจ่มสิวทยา 5 มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังใน
ระดับ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนบรรหารแจ่มสิวทยา 5 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนบรรหารแจ่มสิวทยา 5 ให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  

โรงเรียนบรรหารแจ่มสิวทยา 5 ท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

  บุคลากรในสังกัดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   จำนวน  46  คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน
บรรหารแจ่มสิวิทยา 5 

ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนบรรหารแจ่มสิวิทยา 
5 เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต  
มีจิตสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 100 5,000 
 

        กลุ่ม 
อำนวยการ 

กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต  

ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนบรรหารแจ่มสิวิทยา 
5 เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต  

ร้อยละ 85 - 
 

        กลุ่ม 
อำนวยการ 

กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต  

ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนบรรหารแจ่มสิวิทยา 
5 มคี่านิยมร่วมต้านทุจริต 

ร้อยละ 85 -  
 

       กลุ่ม 
อำนวยการ 

กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
สาธารณะ   

ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนบรรหารแจ่มสิวิทยา 
5 มจีิตสำนึกสาธารณะ  

ร้อยละ 85 -  
 

       กลุ่ม 
อำนวยการ.... 

กิจกรรมเสริมสร้างการ ร้อยละของบุคลากรใน ร้อยละ 85 -  
 

       กลุ่ม 

41 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  

โรงเรียนบรรหารแจ่มสิวิทยา 
5 มกีารคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

อำนวยการ 

กิจกรรมการประเมิน 
ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
โรงเรียนบรรหารแจ่มสิวิทยา 
5ITA) ปี 2565  

คะแนน  85 -  
 

       กลุ่ม 
อำนวยการ 

รวม 5,000           



 

7.ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนนิการ 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็งและเท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 

 
  



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เรี ย น ใน โ ร ง เรี ย น บ ร ร ห า ร แ จ่ ม ใส วิ ท ย า  5 ท่ี มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ยึ ด มั่ น 

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบรรหารแจ่มสิวิทยา 5 ท่ีมีวัฒนธรรม

ค่ า นิ ย ม สุ จ ริ ต  มี ทั ศ น ค ติ แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กำหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 

การทุจริต No Gift 
Policy 

ร้อยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 

2) สร้างจิตสำนึกที่ตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างมี 
ศักด์ิศรีและมี
เกียรติภูมิ 

2) เสริมสร้างมาตรการ 
กลไกการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละของบุคลากรมี
ความตระหนักรู้ 
 

- 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์

3) เสริมสร้างพฤติกรรม 
จริยธรรม และการ
ต่อต้านการทุจริต  

คะแนนการประเมิน ITA 
95 ข้ึนไป 

- 



 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 
4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมทำ
ความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

5,000 

2.โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 5 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอรร์ัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดำเนินงานของ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5 (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจำปี 2565 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5 (ITA) 

5,000 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ประจำปี 2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2565 

- 



 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต เพ่ือสร้างการรบัรู ้

- 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 

- 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1 .กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ส ร้ า ง
คุณ ธรรม จริยธรรมและ
ความ ตระห นั กรู้ ใน ก าร
ป้องกันและการปราบปราม
การทุจริต 

ร้อยละ 80 ของจำนวน
บุคลากรมคีวามตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

บุคลากรทุกระดับ 
มีความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

 
- 

         

ฝ่าย 
อำนวยการ 
 

1.1 กิจกรรมประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 ของจำนวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ 

 
- 

         ฝ่าย 
อำนวยการ 
 

2.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรมีประสิทธิภาพใน

บุคลากรทุกระดับมี
ประสิทธิภาพในการ

 

5,000 

         ฝ่าย 
อำนวยการ 



 
 

การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ธรรมาภิบาล 

ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ธรรมาภิบาล 

 

2.1.กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
(ITA) 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการเปิดเผยข้อมูล 
(Open Data)ประจำปี 
2564 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ร้อยละ100 ของจำนวน
บุคลากร 
ทีป่ฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี เข้าร่วม
กิจกรรมการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5 (ITA) 
 

 

บุคลากรปฏบิัติงาน
มาแล้ว 1 ปี  เข้าร่วม
กิจกรรมการประเมิน
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 5 (ITA) 

 

 
 
- 

         ฝ่าย 
อำนวยการ 

 

2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5 สุจริตยอดเย่ียม 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 5 สุจริตยอด
เย่ียม 

บุคลากรทุกระดับได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 
5 สุจริตยอดเย่ียม 

     -          ฝ่าย 
อำนวยการ 
 

2.3กิจกรมทำความดีเพ่ือ
สาธารณะ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรทำ
ความดีเพ่ือสาธารณะ 

บุคลากรทุกระดับทำ
ความดีเพ่ือสาธารณะ 

      -          ฝ่าย 
อำนวยการ 

 
3.การพัฒนานวัตกรรมการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
การใช้นวัตกรรมการป้องกัน

บุคลากรทุกระดับ
สามารถใช้สื่อ

          ฝ่าย 
อำนวยการ 
 



 
 

การทุจริตเชิงรุก นวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

3.1 สร้างสื่อการเรียนรู้การ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
การใช้ สื่ อการเรียนรู้ก าร
ป้องกันการทุจริต 

บุคลากรมีการใช้สื่อ
การเรียนรู้การป้องกัน
การทุจริต 

          ฝ่าย 
อำนวยการ 
 

3.2 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการ
ทุจริตในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ท่างาน ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
และสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
อ งค์ ก ร ท ำ ให้ เกิ ด ค ว า ม
เชื่ อ มั่ น ใน ก ร ะบ วน ก าร
ทำงานด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

บุคลกรทุกระดับได้
รับรู้จากสื่อการป้อง
และต่อต้านการทุจริต 

          ฝ่าย 
อำนวยการ 

 

 

 
 
 
 



 
 แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซ่ือสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานและประกาศนโยบาย No Gift Policy  

- ฝ่ายอำนวยการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5,000 ฝ่ายอำนวยการ 

- กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการกลไกต่อต้านการทุจริต -  

- กิจกรรมการสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต  ปลุกจิตคิดพอเพียง - ฝ่ายอำนวยการ 
- กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต -  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2565) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- ฝ่ายอำนวยการ 

- กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ -  
-  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -  
-  การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -  
-  การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -  
-  การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -  



 
 

-  การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน -  
-  การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -  
-  การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ -  
-  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -  
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน - กลุ่มอำนวยการ 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

-  

รวมทั้งสิ้น 5,000  
 

   
                        ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                 ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     (นางนารี  สร้อยสม)              (นายนพดล  คำเรียง) 
    ตำแหน่ง รักษาการฝ่ายอำนวยการ               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5                                                                                               
 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
ที่ 49 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุรติ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

-------------------------------- 
         ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) โดยกำหนดให้
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561-2580  
     เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ประกอบด้วย 

1. นายนพดล คำเรียง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวต้องใจ  กรตุประพันธุ ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 รองประธานกรรมการ 
3. นางนาร ี สร้อยสม   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝา่ยอำนวยการ กรรมการ 
4. นายมนตร ี อวชัย   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝา่ยบริหารทัว่ไป กรรมการ 
5. นายสัณฐติ ิ รัตนโฆสิต  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝา่ยกิจการนักเรียน กรรมการ 
6. นางโศภิษฐ ์ ชโลธร   คร ู     กรรมการ 
7. นางสาวนุชนาฏ  เกิดบุญศรี  คร ู     กรรมการ 
8. นางสาวพัชรีพร  โต๊ะเถือ่น  คร ู     กรรมการ 
9. นางสาวอรุณ ี  ศรีทองอ่อน  คร ู     กรรมการ 
10. นางสาววรรณา  กิจวิเชียร  คร ู     กรรมการ 
11. นางศริิลักษณ์  ภูถาวร  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวภัทราภรณ์  บุญม่วง  คร ู     กรรมการและชว่ยเลขานุการ 
             มีหน้าที่ พิจารณา  กลั่นกรอง  ศึกษาข้อมูล  นำมากำหนดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ.2565 
 
  
 

                                               (นายนพดล  คำเรียง) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

 




