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คำนำ 
แผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต โรงเร ียนบ ้ านหนองคลอง   ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ . 2564 

ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนว 
ทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก 
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ 
ทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
สาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์  ทุจร ิต 
ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสการดำเน ินงา นของโรงเร ียนบ ้านหนองคลอง  (ITA) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อ 
โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ 
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การ 
ทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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ความเปน็มา 

ส่วนที ่1 บทนำ

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค 
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริต 
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 

ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ 
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีน้ี 
จัดอยู่ในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริต 
คอร์รัปชัน อยู ่ในระดับสูง และสมควรได้ร ับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยให้ 
ความสำคัญกับการปรับและ หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นใน 
ความซ่ือสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสม 
กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต ของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ของกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวข้องในการปราบปราม การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (2560 – 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ กำหนดพันธกิจ“ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนด 
เป้าประสงค ์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย 
ความสำเร็จในการ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริม 
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั ้งแต่ ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
ที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือสร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน 
การทุจริต มีกลไกป้องกัน การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือ 
มีกระบวนการทำงาน ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้ 
อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
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ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริม 
ให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื ่อต่อต้านการทุจริต  และมีความ เชื ่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ 
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12  ได้จัดทำขึ ้นบนพื้นฐานของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก 
ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ 
ปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีอีกด้วย 

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดแนวทา งการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ 
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

โรงเร ียนบ้านหนองคลอง จึงได้จ ัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริ ต โรงเร ียนบ้านหนองคลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

ข้อมูลของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8   ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 

40270 พ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่ 1 งาน 5.8 ตารางวา โทรศัพท์ 06-3398-9395    โทรสาร -    
e-mail    nongklong10145@gmail.com      website  http://bnongk.kkzone1.go.th/ 

mailto:nongklong10145@gmail.com
http://bnongk.kkzone1.go.th/
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โรงเรียนบ้านหนองคลอง อยู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ที ่9 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา และชุมชน  รวมทั้ง 
เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียน และเพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิง 
รุกของโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ได้แก่ บริษัทสร้าง 
การดี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ครูและผู้บริหาร 
เป็นต้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
ไป ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ได้เข้าร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ได้รับการประเมิน 
จาก สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพ้ืนฐาน 

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
2564 มีรายละเอียด โดยสรุป ดังนี้ 

 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560- 
2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียน  2) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ 

1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

2. การปฏิบัติการ 
2.1 ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต (หลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการ 

เรียนการสอนของโรงเรียน 
2.2 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.4 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สถานศึกษาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.5 รับการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.6 รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสภานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

3. ติดตามการดำเนินโครงการ 
 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมทีร่บัการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานทีน่ำเครื่องมือการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ 
ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออน 
ไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และ 
การประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษา ทีร่ับการประเมินโดยปรับปรุง 
ระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม รูปแบบ 
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สำหรบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุง่ยาก ซับซ้อน 
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกีย่วข้อง 

นอกจากนี ้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถกูกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ตัวชี้วัดที ่ 6.4  การกำกับดูแลการทุจรติ  ในส่วนของการประเมิน การกำกับ 
ดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของโรงเรยีนบ้านหนองคลอง  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยใหสู้งขึน้ ซ่ึงการวิจยัดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งขอ้มูลที่องค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ 
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความตอ่เนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ 
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจรติ ทัง้ที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 
การทุจริตในหน่วยงานภาครฐั และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก 
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

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

5. เครื่องมือในการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด 
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป 
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

6. การเปิดเผยข้อมูล 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน  5 ประเด็น 

คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล(2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบ้รกิาร (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การบรหิาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร ่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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7. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
1) โรงเรียนบ้านหนองคลอง ต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง 

สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
2) โรงเรียนบ้านหนองคลองต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต 

ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

 

8. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 2. จดัทำแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติ โรงเรียนบ้านหนองคลอง     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 และ แผนงานบรูณา 
การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ โรงเรียนบ้านหนองคลอง     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ โรงเรียนถือปฏิบัติ 
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ส่วนที ่2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ ่งมีความสอดคล้องกับ  
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ 
ดำเนนิงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังน้ัน สาระสำคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี ้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต  และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  ถือได้ว่าเป็นครั ้งแรก 
ท่ีรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน  นอกจากนี้ 
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน 
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ 
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 
การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ 
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น 
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

 

ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถปุระสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ 
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา  การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ  ทุกหน่วยงานจะถูก 
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แหง่ชาติ ในการที่จะ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน 

ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั ่นคง 

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ร ักษาความมั ่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย 

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
และพัฒนา SMEs สู่สากล 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 
ศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม 
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้ 
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ  โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา 
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ 
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ 
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข  
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 เพื่อให้การดำเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน เท่าทัน 
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ ่งจะนำไปสู ่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ 
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุ จริต เป็นเป้าหมายในการ 
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 – 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 

ประเทศไทย ดัชนีการรับรู้ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ 
ปลอดการทุจริต การทุจริตของ 1 ใน 54 1 ใน 43 1 ใน 32 1 ใน 20 
และประพฤติ ประเทศไทย และ/หรือได้ และ/หรือได้ และ/หรือได้ และ/หรือได้ 
มิชอบ (อันดับ/คะแนน) คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ 

  กว่า 50 กว่า 57 กว่า 62 กว่า 73 
  คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
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เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียงในท ุกระดับ โ ดยเฉพาะการสร ้างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึน้ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ภาคีองค์กร 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทจุริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง 
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่ เกี ่ยวข้องกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร 
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน 
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว  ยังเป็นพฤติกรรมที ่
ไม่ได ้ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีคิดที ่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่า งผลประโยชน์ส ่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื ่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้ เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมท้ัง 
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ 
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ 
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากข้ึน เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร 
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา  
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน 
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อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ  
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต 
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ ตื่นตัวต่อต้านและ 
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี 
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก 
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสทิธิภาพในทุกหนว่ยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดบั 
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ  
คุ้มครองพยานและผู้ที ่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื ่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต 

1.1    แนวทางการพัฒนา 

1)   ปล ู กและปลุ กจิ ตสำนึ กการ เป็ นพล เมื อ งที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุ จ ริ ต  และการปลู กฝั ง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ มุ ่งเน ้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
“ปล ูก” และ “ปล ุก” จ ิตสำน ึกความเป ็นพลเม ืองท ี ่ดี  มีว ัฒนธรรมส ุจร ิต  สามารถแยกแยะได ้ว ่าส ิ ่ ง ใด 
เป ็นประโยชน์ส ่วนตน  สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด  ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธาร ณะมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น 
พลเมืองที่ด ีมีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก 
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก 
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
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ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3)   พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้   เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม 
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง 
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื ่อลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ 
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ 
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน 
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ 
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 – 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 
1. ประชาชนมี 

วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ 
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมทีย่ึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม 
สุจริต มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมในการ 
ต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหนว่ยงานที่ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 
 
 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด 

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 

- จำนวนข้อ 
ร้องเรยีนเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล 
เรื่องวินัย (ทุจริต) 

 
 

ลดลงร้อยละ 
10 

 
 

ลดลงร้อยละ 
50 

 
 

ลดลงร้อยละ 
70 

 
 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จำนวนข้อ 
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 
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เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 – 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า 
กระทำการทุจริต 

    

จำนวนคดีทุจริตที่ 
เกี่ยวข้องกับผูด้ำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 
 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม 

การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี 
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที ่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี 
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ 
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการดำเนินคดี 

2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย 
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน ด้านการ 
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกีย่วกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทีทั่นสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิ ด 
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ 
ประสานงานคดีทีเ่กีย่วข้องกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ  การปรับปรุงขัน้ตอนการดำเนินการ 
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ท่ีล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการสบืสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการดำเนินการกับทรัพย์สนิหรือผู้กระทำ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล 
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3)   พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล 
องค์ความรู ้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู ้เชี ่ยวชาญของหน่วยงานต่  าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที ่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี 
สมรรถนะและความร ู ้ท ี ่ เป ็นมาตรฐาน  การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้ เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน ้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ  ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต 
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 – 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 

การดำเนินคดีทุจริต 
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ 
ดำเนินคดี ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย 
ระยะเวลาเกินกว่า 
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจรติถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การบริหาร จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ในยุทธศาสตร์นี ้ ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน 
มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก 
มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรม 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
และปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจร 
การทุจรติระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน  ทัง้นี้ การบริหารงานของส่วนราชการ 
ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที ่น้อมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ  
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ 
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่ 
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่ 
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ  ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังมีความซ่ือสัตย์  ส ุจ ร ิต ม ี ว ิน ัย  ม ี ค ุณ ธ ร รมจร ิ ย ธ ร รม 
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที ่มีความหวัง (Hope) สังคมที ่เปี ่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
      วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 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 

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  และความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร 
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม 

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที ่รัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม 
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื ่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ 
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าทีร่ฐั 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
สำหรับเจตจำนงในการต่อตา้น 
การทุจริต 

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

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
กำกับดูแลและควบคุมการ 
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองทีไ่ด้ 
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั ้นตอนการกำหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์  “สกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  ซึ ่งเป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึน้ 
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด 
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดำเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อตา้น 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ย ุทธศาสตร ์ก า รปฏ ิ ร ู ป กล ไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต 
จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ 
ถูกต้องของทรัพยส์ินและหนี้สนิ 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเรว็และมีประสิทธภิาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) 
ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทจุริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทย  โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธ ีการสำรวจ  
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรื อปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ตามที ่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบ ัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที ่12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข 
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ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็ก 

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ 
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ 
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที ่3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

1. เหตุผลความจำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด 

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้ มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่  6 ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง  
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ตระหนัก 
ในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้าง 
จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูก 
จิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกฝังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

ท้ังใน ระดับ โรงเรียน และชุมชน 
2. เพ่ือยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารการจดัการของโรงเรียน 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลอง จำนวน 12 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคลอง จำนวน 125 คน 

 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม 
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 
 

 

 
กิจกรรม 

 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย 
นับ 

จำนว น 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.กจิกรรมเสรมิสร้างธรรมาภบิาลใน 
สถานศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความ 
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วม 
ต้านทุจริต มจีิตสำนึกสาธารณะ และสามารถ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 90 -          นางสาวทัศนยี ์
แสนเจริญสุข 

1.1 กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียน 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของสถานศึกษาประจำป ี
งบประมาณ 2563 

ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
ตระหนักรู้มีทัศนคติและมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี 
จิตสำนึกสาธารณะ 

ร้อยละ 90 -          นางอรุณ ี 

ฮาตแสนเมอืง 

1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึก 
สาธารณะ 

1.ร้อยละของบุคลากรของสถานศกึษาได้รับการ 
ส่งเสริมค่านิยมความเข้าใจด้านการป้องกันและ 
ประพฤติมิชอบ 
2. ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม 
กิจกรรมมส่ีวนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสำนึก 
สาธารณะ 

ร้อยละ 95 -          นางมะลิวรรณ 
แก้วมาตย ์
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1.3 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการ 
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม เพื่อพ่ิม 
ประสิทธภาพในการปฏิบตัิงานของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ร้อยละของผเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบตัิทีพึ่ง 
ประสงค์ในการมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นใน 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาของข้าราชการที่ดี 
นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลผุ ลสัมฤทธิ ์

ร้อยละ 90 5,000          นางพรรณพิมล 
มีคำทอง 

2. กิจกรรมการประเมิน ITA ของ 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของสถานศึกษา 
(ITA) 2564 

คะแนน 90 -          นางนภาภรณ์ 
เบ้าคำ 

รวม 5,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 

8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลอง มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มีกลไกและกระบวนการป้องกันการ 
ทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 

10. การติดตามประเมินผล 
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองคลอง ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทาง 

เว็บไซต์ของโรงเรียน 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

 

พันธกิจ : 
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 

เป้าประสงค์ : 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

1.  ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ที่มีพฤติกรรมยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 48) 

2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองคลอง ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม สุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในโรงเรียนบ้านหนองคลอง   ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ครูและบุคลากรทุก 
ระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมทีส่ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น 
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ 
เจตนารมณ์บริหารงาน 
ด้วยความซ่ือสัตยส์ ุจรติ 
และกำหนดนโยบาย 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด่า 
เนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ/์ 
กำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจำนงการ 
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ 
ของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาล และนโยบาย 
กระทรวง ในการส่งเสริมการ 
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของความ สำเรจ็ใน 
การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
ปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตสำนึกทตัว 
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้ดำรง 
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและม ี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก 
และค่านิยมการต่อต้านและไม่ 
ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละของจำนวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและ 
ค่านิยมที่ไมย่อมรับการทุจริต 

- 

3) ปรับฐานความคิด 
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิดบุคลากร 
ให้สามารถแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา 
"การกระทำท่ีถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน" 

ร้อยละของจำนวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามแนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

- 

4) ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรมและจรยธรรม 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ต่อต้านการทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี 
เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก 

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบการพัฒนา 
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  พอเพียง มีวินัย สุจริต จติ 

สาธารณะ 
จริยธรรมและสามารถนำ 
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

 

2. สถานศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดำเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือสงูกว่า 
เป้าหมาย เพื่อผลักดัน 
ให้ดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ 
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและยกระดับ 
การทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ 
ประเมินด้านคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของสถานศึกษา 
(ITA) 
- การประชุมเตรียมความ 
พร้อมการเปดิเผยข้อมูล 
(Open Data) 
ประจำปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏบิัติ 
ตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา (ITA) 

 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดทำแผนปฏบิัติการ 
ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต ประจำป ี
2564 

- 

3. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ทีด่ี 
ในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าท่ี และการ 
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม 
“โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อพิ่ม 
ประสิทธภาพในการปฏิบตัิงาน 
ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ใน 
โรงเรียน 

ร้อยละของผเข้าร่วม 
โครงการมคณุสมบัติทีพึ่ง 
ประสงค์ในการมีความรู้ 
ความเข้าใจ ยึดมั่นใน 
คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาของข้าราชการที่ดี นำ 
หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน 
การปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
สัมฤทธ์ิ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2) พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้ 
เหมาะสม สอดคล้องกับ 
ความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

1) การจัดทำและดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร ์
ประชาสมพันธ์โดยการ มีส่วน 
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนไดเสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตร มาส 3 ไตรมาส 4 
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. กิจกรรม ร้อยละของ บุคลากรทุกคนม ี -          นางอรุณี  
ประชุม เสวนา 
ทบทวนถอด 
บทเรียนการ 

บุคลากรผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความ 
ตระหนักรู้ม ี

ความตระหนักรู้ 
มีทัศนคติและม ี
ค่านิยมร่วมต้าน 

 ฮาตแสน
เมือง 

ประเมิน ทัศนคติและม ี ทุจริต ม ี   

คุณธรรมและ ค่านิยมร่วมต้าน จิตสำนึก   

ความโปร่งใสใน ทุจริต มีจิตสำนึก สาธารณะ   

การดำเนินงาน สาธารณะ    

ของสถานศึกษา     

ประจำป ี     

งบประมาณ     

2563     

2.กิจกรรม 1.ร้อยละของ 1. บุคลากรทุก -          นางมะลิวัลย์  
ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ 
แยกแยะระหว่าง 

บุคลากรของโรง 
ร ียนได้รับการ 
ส่งเสริมค่านิยม 

คนได้รบการ 
ส่งเสริมค่านิยม 
ความเข้าใจด้าน 

 แก้ วมาตย์  

ผลประโยชน์ ความเข้าใจด้าน การป้องกันและ   

ส่วนตนและ การป้องกันและ ประพฤติมิชอบ   

ผลประโยชน์ ประพฤติมิชอบ 2. บุคลากรทุก   

ส่วนรวม สร้าง 2. ร้อยละของ คนมีส่วนร่วมใน   

จิตสำนึก บุคลากรใน การป้องกันและ   

สาธารณะ โรงเรียนเข้าร่วม ต่อต้านการ   

 กิจกรรมมส่ีวนร่วม ทุจริตประพฤติม ิ   

 ในการป้องกันและ ชอบแยกแยะ   

 ต่อต้านการทุจริต ระหว่าง   

 ประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์   

 แยกแยะระหว่าง ส่วนตนและ   

 ผลประโยชน์ส่วน ผลประโยชน์   

 ตนและ ส่วนรวม ม ี   

 ผลประโยชน์ จิตสำนึก   

  สาธารณะ   
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 ส่วนรวม ม ี
จิตสำนึกสาธารณะ 

            

3.กิจกรรมเข้า  
ค ่ายค ุณธรรม 
“โ ค ร ง ก า ร 
ส่งเสริมคณุ  ธรรม 
จริยธรรม  เพื่อ 
 เพิม่ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัต ิ 
งาน ข อ งบ ุ ค ล า 
ก ร เ จ ้ าหน ้ า ท ี ่ 
ใ น โรงเรียน 

ร ้อยละของ 
ผู้เข้ารว่มโครงการ 
มีความรู ้ความ เข้าใจ 
ยึดมัน่ในคุณธรรมจริ 
ยธรรม  และจรรยาของ 
ข้าราชการที่ดี นำหลัก  
ธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 
มาปรับใช้ในการ ปฏิบัต ิ 
 งานให้บรรลุผลสมัฤทธิ ์

บุคลากรร้อยละ 
90 มีคุณสมบตัิที่ 
พึงประสงค์ใน 
การมีความรู้ 
ความเข้าใจ ยึด 
มั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
จรรยาของ 
ข้าราชการที่ดี 
นำหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 
มาปรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให ้
บรรลผุ ลสัมฤทธ์ิ 

2,000          นางพรรณ
พิมล มีคำ
ทอง 

5. กิจกรรมการ  
ป ร ะ เ ม ิ น  ITA 
ของสถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี ่ย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา  
(ITA) 2564 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา  
(ITA) 
ป ี งบประมาณ 
2564 ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 85 

-          นางนภา
ภรณ์  
เบ้าคำ 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
แผนงานบูรณาการ 

ต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

(ด้านป้องกันการทุจริต) 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธี 
คิด 

ปลุกจิตสำนึกให้มี 
วัฒนธรรมและพฤติกรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

- น.ส.ทัศนีย์ 
แสนเจริญสุข 

 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   

 - กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

- นางอรุณี 
ฮาตแสนเมือง 

 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

  
 
 

 - กิจกรรมประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการแยกแยะระหว ่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้าง 
จิตสำนึกสาธารณะ 

- นางมะลิวลัย ์
แก้วมาตย ์

 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

  

 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
เพื่อพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีใน 
โรงเรียน 

 

2,000 นางพรรณพิมล 
มีคำทอง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกนัและ 

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

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิ  งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- นางนภาภรณ์ 
เบ้าคำ 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

  

 - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   

 - กิจกรรมการประเมิน ITA ของสถานศึกษา   

รวมทั้งสิ้น 2,000  
 
 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ นางนภาภรณ์ เบ้าคำ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ นางอรุณี ฮาตแสนเมือง 
 (นางนภาภรณ์ เบ้าคำ)  (นางอรุณี ฮาตแสนเมือง) 
 ตำแหน่ง ครู  ตำแหน่ง ครู 

 
 
 

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ นางชุติมา กะริอุณะ 
(นางชุติมา กะริอุณะ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 


