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สวนที่ 1 บทนำ 

ความเปนมา 

การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาล และเปน 

อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรง 

ไมซ้ำซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึนตัวอยางเชน 

การทุจริตเชิง นโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่นๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบ

วงกวาง 

ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจำเปนตอง

ไดรับการ พัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชั่น 

(Corruption Perceptions Indes : CPI) ป 2564 ประเทศไทยได 35 คะแนน โดยมีคะแนนนอยกวา ป 2563 โดยใน

ปนี้จัดอยูในอันดับท่ี 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีการทุจริต

คอรรัปชั่นอยูในระดับสูง และสมควร ไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนด เปาหมายหลักเพ่ือใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสำคัญกับการปรับและ

หลอหลอมพฤติกรรมในการ ตอตานการทุจริตใน หนวยงานภาครัฐท่ีและกลไกที่เกี่ยวของ  ในการปราบปรามการทุจริต 

ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการเหมาะสมกับบริบท    สภาพปญหา และพลวัดการทุจริต

ของแตละหนวยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานของกระบวนการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) 

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

พันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” พรอม   ทั้งกำหนดเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูง กวารอยละ 50”  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมที่มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสำเร็จในการ บรรลุ

วัตถุประสงคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบ 

บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีปจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลง

สูการ ทำงานทุจริตไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกัน

การทุจริต อยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 1  

สรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต โดยดำเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถ

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวน ตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคม เพื่อตานทุจริต พรอมทั้งเสริมพลังการ มีสวนรวมของพลเมือง (Civic Particopation) และบูรณาการทุกภาคสวน

เพื่อตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผาน

กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการ

ประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ หนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ ประเทศไทย 





 
 │ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 2 
 

 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 

– 2564) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12   ได

จัดทำขึ้นบน พื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนา

ประเทศไทย และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ

โครงสราง ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญ

ที่ตอง ดำเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความ

พรอมของ คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ไดอยาง เหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝัง “คนไทยไมโกงและยุทธศาสตรการปองกัน

ดวยการ เสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาต ิ20 ป อีกดวย 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดกำหนดแนวทางการ จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร

ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ ราชการประจำป โดยใหยึดกรอบ

ยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ใหคำนึงถึงความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ ปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งใหใชตอเนื่องถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และแผนแมบท

บูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสูการจัดทำแผนปฏิบัติ การปองกันการ

ทุจริต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี ้

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ เปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติและนโยบาย 
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แผนผังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ปการศึกษา  2565 
 
 

ประตูศรีสุดาวงศ 

1. อาคารโรงโขน 
2. อาคารอเนกประสงค 2 
3. ศูนยทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย 
4. อาคารอเนกประสงค 3 (ชั้น ม.1 - 3) 
5. อาคารยิมนาสติกและพลศึกษา 
6. ปอมมณีปราการ 
7. อาคารอเนกประสงค 1 (ชั้น ป.6) 
8. อาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ (ชั้น ป.6) 
9. อาคารแถวเตงหองที่ 14 - 57   

(ชั้น ป.1 - 5 และหองพิเศษ) 
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ขอมูลดานการศึกษา 
 

จำนวนหองเรียนและจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2565  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

ลำดับท่ี ช้ันเรียน หองเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 อนุบาล 1/1 1 11 10 21   

2 อนุบาล 1/2 1 11 9 20   

3 อนุบาล 1/พิเศษ 1 1 0 1   
รวมอนุบาล 1 3 23 19 42   

4 อนุบาล 2/1 1 11 13 24   
5 อนุบาล 2/2 1 8 13 21   
6 อนุบาล 2/3 1 7 12 19   
7 อนุบาล 2/พิเศษ 1 2 1 3   

รวมอนุบาล 2 4 28 39 67   
8 อนุบาล 3/1 1 17 13 30   
9 อนุบาล 3/2 1 15 13 28   

10 อนุบาล 3/พิเศษ 1 0 5 5   
รวมอนุบาล 3 3 32 31 63   

รวมกอนประถม 10 83 89 172   

11 ประถมศึกษาปท่ี 1/1 1 19 11 30   

12 ประถมศึกษาปท่ี 1/2 1 17 13 30   
13 ประถมศึกษาปท่ี 1/3 1 17 11 28   

รวมประถมศึกษาปท่ี 1 3 53 35 88   

14 ประถมศึกษาปท่ี 2/1 1 11 13 24   
15 ประถมศึกษาปท่ี 2/2 1 13 11 24   
16 ประถมศึกษาปท่ี 2/3 1 13 11 24   

17 ประถมศึกษาปท่ี 2/พิเศษ 1 1 2 3   
รวมประถมศึกษาปท่ี 2 4 38 37 75   

18 ประถมศึกษาปท่ี 3/1 1 11 11 22   
19 ประถมศึกษาปท่ี 3/2 1 10 12 22   
20 ประถมศึกษาปท่ี 3/3 1 13 9 22   

21 ประถมศึกษาปท่ี 3/พิเศษ 1 4 3 7   

รวมประถมศึกษาปท่ี 3 4 38 35 73   

22 ประถมศึกษาปท่ี 4/1 1 15 14 29  

23 ประถมศึกษาปท่ี 4/2 1 13 16 29  

24 ประถมศึกษาปท่ี 4/3 1 15 13 28  

25 ประถมศึกษาปท่ี 4/พิเศษ 1 0 5 5  
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ลำดับท่ี ช้ันเรียน หองเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

รวมประถมศึกษาปท่ี 4 4 43 48 91   

26 ประถมศึกษาปท่ี 5/1 1 17 13 30   

27 ประถมศึกษาปท่ี 5/2 1 16 13 29   

28 ประถมศึกษาปท่ี 5/3 1 17 14 31   

29 ประถมศึกษาปท่ี 5/พิเศษ 1 4 0 4   

รวมประถมศึกษาปท่ี 5 4 54 40 94   

30 ประถมศึกษาปท่ี 6/1 1 16 12 28   

31 ประถมศึกษาปท่ี 6/2 1 17 11 28   

32 ประถมศึกษาปท่ี 6/3 1 14 13 27   

33 ประถมศึกษาปท่ี 6/พิเศษ 1 6 3 9   

รวมประถมศึกษาปท่ี 6 4 53 39 92   

รวมประถมศึกษาปท่ี 1-6 23 279 234 513   

34 มัธยมศึกษาปท่ี 1/1 1 12 10 22   

35 มัธยมศึกษาปท่ี 1/2 1 14 9 23   

รวมมัธยมศึกษาปท่ี 1 2 26 19 45   

36 มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 8 10 18   

37 มัธยมศึกษาปท่ี 2/2 1 8 10 18   

รวมมัธยมศึกษาปท่ี 2 2 16 20 36   

38 มัธยมศึกษาปท่ี 3/1 1 13 13 26   

39 มัธยมศึกษาปท่ี 3/2 1 13 12 25   

รวมมัธยมศึกษาปท่ี 3 2 26 25 51   

รวมมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 6 68 64 132   

รวมท้ังส้ิน 39 430 387 817   

รวมมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 6 68 64 132   

รวมท้ังส้ิน 39 430 387 817   
 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  

ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ การศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระตำหนักสวนกหุลาบ 
 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชีวัดตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวช้ีวัดท่ี 7 การกำกับดูแลการทุจริต ใน สวนของการ
ประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปร ง ใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนัก 

สวนกุหลาบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการ 

สนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของ 

ประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ 

พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสูการ 

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ ้น ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะห 

ประเด็นการสำรวจของแตละแหลงขอมูลที ่องคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) 

นำมาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยง 

ให เกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ ทำใหเกณฑการ 

ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใสและการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการ 

ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชน 

ตอ หนวยงานในการนำไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 

และ สงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจำแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 

2) การใชงบประมาณ 

3) การใชอำนาจ 

4) การใชทรัพยสินของราชการ 

5) การแกไขปญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดำเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9) การเปดเผยขอมูล 

10) การปองกันการทุจริต 
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพื ่อเปนการประเมินระดับการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายในที ่มีตอ 

หนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ  

และ การแกไขปญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอ 

หนวยงานท่ีประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสทิธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการ เป  ด เผยข อมู ลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื่อให

ประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ

โปรงใสปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไป

อยาง       เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึง

การปฏิบัติงานอยาง มุงม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพร     

อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชน

แก ตนเองหรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณของ หนวยงานตนเองได 

3. การใชอำนาจ 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองมีแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการมอบหมายงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปน

ธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมี

การ กำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
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5. การแกไขปญหาการทุจริต 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองทบทวนนโยบายที ่เกี ่ยวของกับการปองกันการทุจริตใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือให

เกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหา 

การทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อม่ัน 

ใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมี 

กระบวนการเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ 

จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั ้นตอน      

และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตอง 

ให ขอมูลเกียวกับการดำเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

อยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก     

ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสาร 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชนผาน

ชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรตองถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ จัด

ใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางใหผูมา

ติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี   

และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน เพื่อใหเกิด 

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 

ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสำคัญกับการ 

ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

9. การเปดเผยขอมูล 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะตองเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 5 

ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน 

ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย 

งบประมาณประจำป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก 

นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสใน

การบริหารงาน และการดำเนินงานของหนวยงาน 
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10. แนวทางการปองกันการทุจริต 

1) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตองจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2564   

ที่มีแนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียนพระตำหนัก

สวนกุหลาบ 

2) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตองดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของ

ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต 

3) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564         

โดยวิเคราะหแตละตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดที่จะตองแกไขโดยเรงดวน 

ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด  

เปนตน 

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ   

เพื่อ ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการ

ประเมินฯ โดย มีรายละเอียดตางๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ การกำหนด แนวทางการกำกับติดตาม ใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนพระตำหนักสวน

กุหลาบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำป

งบประมาณ และแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือ พิจารณาใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ 
 

สำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความ 
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สอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความ 

ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

บูรณาการการทำงานดานการตอตานการทุจริต เขากับทุกภาคสวน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศ

ทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

5. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 

6. ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญท้ัง 8 ดาน จะเปนเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการตาน  

ตอตานการทุจริตของประเทศ เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หนาที่ของ 

ประชาชนชาวไทยวา “...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”   

ถือไดวาเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชน 

ชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และให

ความรู แกประชาชนถึงอันตรายทีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมี

มาตรการ และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเข็มงวด 

รวมทั้ง กลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริตหรือ 

ชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสราง

ให ประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพท่ีสำคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมือง ที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย

บัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ

หนาท่ี หรือ กระบวนการการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและรัฐตองจัดใหมี

มาตรฐานทาง จริยธรรม เพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ใน

หนวยงาน ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญ ไดใหความสำคัญตอการบริหาร

ราชการที่มี ประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดเกิด

ปญหาท่ี เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งท่ีไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นำใหขาราชการหรือ

เจาหนาท่ี ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ันในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชน

ใหกับ ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะ

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของ

รัฐตองยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจรยิธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว 

 



 
 

│ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 19 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก 

เพื่อเปนกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของ 

ยุทธศาสตรชาติ การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ 

ทุกหนวยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนา

ระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึง 

ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง 

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

โดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ดานความม่ันคง 

(1) เสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร ัปชั่น  

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 

ความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา 

ดุลยภาพ ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ 

เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ 

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
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2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม 

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับ 

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ 

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานา 

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครวัไทย 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟ้ืนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหาร จัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลงังานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตวัใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ 

(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติชอบ จัดทำ 

ข้ึนภายใตความจำเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกัน 

สรางเครื่องมือกลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตให 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ้ึงการดำเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามี 

สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ 

ตาม ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต 

ซ่ึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม           โดย

สถานการณปญหาการทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญท่ีตองใชงบประมาณมาก  ทำให

รัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริต  ท่ีอาจ

มีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทำหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การ แกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกำหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหา

ดังกลาว 

การจัดทำแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติชอบ 

ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการ 

พัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝัง 

วิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสำนึกในการซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลัง 

รวมในการแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสราง 

นวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ 

ตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสูการลดจำนวนคดีทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของ 

กระบวนการและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดานของการดำเนินคดี 

ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสงเสริมและ 

สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดย 

ใชดัชนีการรับรูการทุจริต เป็นเปาหมายในการดำเนินการของแผนแมบทฯ ซ้ึงไดกำหนดใหประเทศไทยมีอันดับ 

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ.2580 อยูในอันดับท่ี 1 ใน 20 ของโลก 
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เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

1. บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

2. กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ใน การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

3. การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหวางประเทศ 

 
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

1. ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการฯ 

2. กระบวนการยตุิธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอประชาชน โดยเสมอภาค 

3. กฎหมายทันสมัย 

4. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็วโปรงใส 

5. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ภาครัฐมีความทันสมัย 

7. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน และทุกภาคสวน มีสวน

รวม ในการพัฒนาประเทศ 

8. คุณสมบัติบุคลากรภาครัฐ 

 
ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

1. การรักษาความสงบภายในเทศ 

2. การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความ
ม่ันคงท่ีสำคัญ

 
 
 
 
 
 

 
ตรวจสอบได 

 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั ภาครัฐมีความ

โปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ประชาชนและภาคีตางๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเปนธรรมและ 

 
4. การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามอยางบูรณาการ 
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เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม หลักธรรมมาภิบาลและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุก ภาคสวนตื่นตัวละอายตอการทุจริต

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหภาคีองคกร ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตางๆ มีสวน รวมในการ สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลแจงเบาะแสการ

ทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาค สวนอื่นๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตาม 

ท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ได กำหนดแผนยอยไว 2 แผนคือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เกี ่ยวของกับการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะ 

20 ปขางหนานั้น ตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตท้ังในชีวิตประจำวันและ

การ แสดงออกผานสื่อตางๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต ถือเปน

พฤติกรรม ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการ

ยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทำใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได 

วัฒนธรรมทางสังคม จะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทำการทุจริต เนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคม 

และไมยอมใหผูอ่ืนกระทำ การทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกัน

ทางสังคม เพ่ือกอใหเกิดสภาวะ การลงโทษทางสังคมตอการกระทำ รวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนง

ตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผาน กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอำนาจของตัวแทนของประชาชนท้ังใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น ประชาชนจะ ใหความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตาม

เจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันให รัฐบาลตองบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการ

นโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหา ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบาย

ของรัฐท่ีเขมขนมากข้ึน 
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อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการ

ตรวจสอบมากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและ

พลวัตของการทุจริตท่ีผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตสภาวะทาง

สังคมที่ตื ่นตัวตอตานและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ ้น ซึ่งอาจจะทำใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลให 

กระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการ 

ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความ 

เสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมี 

ประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองคกร โดยสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาค 

สวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการ 

ดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือ 

เปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให 

หนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสตัย 

ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษผูกระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อยางจริงจัง และรวดเร็ว เปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝงและ 

หลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ  มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 

“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชน

สวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามี

สวนรวมใน การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชน 

เพื่อนำไปสูการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิ ชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ี

เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมือง

ไทยในอนาคต” ใหมีความเป็น พลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ สวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม 

ไมคดโกงรูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ 

สรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและ 

เจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน 

การเฝาระวัง สอดสองติดตามพฤติกรรมเสียงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 
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3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเป็นแบบอยาง 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม  เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ 

ชุมชนตองมีคุณธรรมและจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชนและสังคมโดยรวม 

โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติตามทีกำหนดตาม 

กฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู

ดำรงตำแหนงทางการเมือง เพ่ือสรางนักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 

มุงเนนการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดำเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต     

โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริต

ที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตานการทุจริต เพื่อให

หนวยงาน ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ในโครงการลงทุนขนาดใหญ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตขั้นวางแผนกอนดำเนินงานข้ึนระหวางการดำเนินงานและ

ข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ี เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง 

มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลยพินิจของผู 

มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ     

โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการ

เขาถึง ขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึง

ขอมูล สาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน 

ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจางและการ

ดำเนินการ ภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและ

เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวังและปองกันการทุจริตคอรรัปชันท่ีมีอยูใกลตัว โดยมี

มาตรการ สนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 
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เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2575 ป 2576-2580 

1.ประชาชนมี 

วัฒนธรรมและ 

พฤติกรรม 

ซ่ือสัตย สุจริต 

รอยละของเด็กและเยาวชน 

ไทยมีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชนท่ีมี 

วัฒนธรรมคานิยมสุจริตท่ีมี 

ทัศนคติและพฤติกรรมในการ 

ตอตานการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานท่ีผาน 

เกณฑการประเมิน ITA 

รอยละ 80 

(85คะแนน ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

 (85 คะแนน ขึ้นไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

 (90 คะแนน ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ 

ประพฤติ 

มิชอบ ลดลง 

จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงรอยละ 10 ลดลงรอยละ 50 ลดลงรอยละ 70 ลดลงรอยละ 80 

จำนวนคดีทุจริตราย 

หนวยงาน 

-จำนวนขอรองเรียน 

เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีถูกชี้ 

มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 

 
 

ลดลงรอยละ 10 

 
 

ลดลงรอยละ 50 

 
 

ลดลงรอยละ 70 

 
 

ลดลงรอยละ 80 

-จำนวนขอรองเรียน 

เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีถูกชี้ 

มูลวากระทำการทุจริต 

 
ลดลงรอยละ 10 

 
ลดลงรอยละ 50 

 
ลดลงรอยละ 70 

 
ลดลงรอยละ 80 

จำนวนคดีทุจริตท่ีเกีย่วของ 

กับผูดำรงตำแหนงทาง 

การเมือง 

 
ลดลงรอยละ 25 

 
ลดลงรอยละ 50 

 
ลดลงรอยละ 80 

 
ลดลงรอยละ 90 

 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและ 

การดำเนินคดี จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวของในการ 

ปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมาย 

และตรากฎหมายใหม เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทำใหผูกระทำ 

ความผิดไดรับการดำเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อใหสังคมเกิด 

ความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 

ตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินคดี 
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2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตโดยการ

ปรับกระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดจิิทัลมาใชในกระบวนการทำงานดานการปราบปราม 

การทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขอมูล เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสินและหนี้สิน รวมท้ัง

บูรณาการขอมูล กับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตางๆ ในการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

อาทิ ปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 

และกระชับมากข้ึน เพ่ือใหการดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกร ะทำ 

ความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ 

การบูรณาการประสานงานคดีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการท่ี 

ลาชาและซ้ำซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็วการบูรณาการ 

พัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง 

และพัฒนาระบบและกลไกท่ีเกียวของกับการสืบสวนปราบปราม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับ 

ทรัพยสินหรือผูกระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน เพ่ือใหการติดตามยึด 

คืนทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความ 

เสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชน 

ใน ระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจดัการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต  โดยการจัดทำระบบฐาน 

ขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน 

ตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษา 

และมีสมรรถนะและความรูทีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอ 

พลวัตของการทุจริต 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2575 ป 2576-2580 

การดำเนินคดี 

ทุจริตมีความรวดเรว็ 

เปนธรรม โปรงใส 

ไมเลือกปฏิบัติ 

การะบวนการดำเนินคดีทุจริต 

ท่ีจำเปนตองขอขยายระยะ 

เวลาเกินกวากรอบเวลาปกติ ท่ี

กฎหมายกำหนด 

ไมเกินรอยละ 

25 

ไมเกินรอยละ 

20 

ไมเกินรอยละ 

15 

ไมเกินรอยละ 

10 

จำนวนคดีอาญาท่ีหนวยงาน 

ไตสวนคดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 4 

ของจำนวนคดี 

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 3 

ของจำนวนคดี 

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 2 

ของจำนวนคดี 

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 1 

ของจำนวนคดี 

ท่ีสงฟอง 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กำหนดใน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

สังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้ ไดกำหนดกรอบแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชั่น มุงเนน 

ในการสงเสริม และพัฒนาปลูกฝงคานยิม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทา 

ทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและการชักจูงใจใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง 

ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
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โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่นอมนำหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตร 

สำคัญ คือ (1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (strength from Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคม 

โลกในยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการ 

พัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวย 

การพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ" ผานมาปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรง 

บันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังมีความซื่อสัตย สุจริต 

มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง 

(Hope) สังคมท่ีเปยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony) 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

วิสัยทัศน 
 

พันธกิจ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ 

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 

1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 

3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบรหิาร จัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับ ความ

รวมมือจากประชาชน 

5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (corruption Perceptions Indes : CPI) ของประเทศไทยมีคา คะแนน

ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปนยุทธศาสตรที่มุ งเนนใหความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี    

“ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสราง 

วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดำเนินการผานสถาบันหรือ 

กลุมตัวแทนที่ทำหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ 

ความเสียสละ เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริต ในทุก

รูปแบบ 



 
 │ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 31 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กำหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ  ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย 

ตั ้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก 

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ 

ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 

การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ 

ผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ 

1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและ 

กระบวนการกลอมเกลาทาง สังคม

เพ่ือตานทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีด ี

2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสำหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 

2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 

2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร 

วิชาชีพ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเปน 

เครื่องมือ ตานทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม 

และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 

การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 

+ การสอนในทุกระดับ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ 

ชุมชน (community) และ 

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ 

ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 

4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ 

จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันในเกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ 

เหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวา 

ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาล 

และเจาหนาท่ีรัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทน 

ตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแนวแน 

ของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอ 

เจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต อันแนวแนของประชาชน จึงไดกำหนดใหมียุทธศาสตรการนำ 

เจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 

โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริต 

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 



 
 │ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 33 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดใหนัก 

การเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมือง ใน

การตอตานการทุจริตตอ สาธารณชน 

1.1 กำหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ 

ตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอน ดำรง

ตำแหนงทางเมือง 

1.2 กำหนดใหพรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมือง

ของ พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกำกับติดตามมาตรฐาน 

ทางจร ิยธรรมของนักการเม ืองและ 

เจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกำกับติดตามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง

และ เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเม ินมาตรฐานทางจร ิยธรรมและค ุณธรรมของ

นักการเมือง และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกำหนด 

กลยุทธและมาตรฐานการสำหรับ 

เจตจำนงในการต อต  านการ

ทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกำหนดกลยุทธและมาตรการ 

ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  

ท้ังใน ระดับชาติและทองถ่ิน 

3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการกำหนดกลยุทธ 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

3.3 การสงเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 

งบประมาณด  านการป องก ันและ 

ปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการ 

จัดสรรงบประมาณ รายจายประจำป  

ท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจดัสรรงบประมาณ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตาน 

การทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ  

ภาคประชาชน โดยรัฐใหการสนับสนุน 
ทุนตั้งตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ  

ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการกำกับ 

ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน 

ตาม เจตจำนงทางการเมืองของพรรค 

การเมืองทีไดแสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กำหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 

และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้นๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 

6.2 จัดทำระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 

ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิด 

ผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริต 

เชิงนโยบาย มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสดงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการ 

กำหนดนโยบายของพรรคของเมือง การใชอำนาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกำหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตร 

ที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแต

เร ิ ่ม ขั ้นกอตัวนโยบาย (Policy Corruption) ขึ ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Corruption) ขั ้นตัดสินใจ

นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย 

(Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน 

การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมา 

ภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 

1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 

1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator 

(PRI) 

1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที ่ผิดพลาดและ

แสดง ความรับผิดชอบตอสังคม 

1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 

1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย

ท่ี เก่ียวของ 

1.9 การกำหนดความรับผ ิดชอบทางการเม ืองของผ ู ดำรง

ตำแหนง ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 

1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือ

เปน ความผิดในทางบริหาร 

1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอำนาจของฝายบริหาร 

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนำนโยบาย 

ไปสูการปฏิบัติ 

1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ัน 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle 

Feedback) 

-บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการ 

รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล  

ในการนำนโยบายไปปฏิบัต ิ

-การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สือ่มวลชน 

และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

4. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห 

ติดตาม และตรวจสอบการทุจรติ 

เชิงนโยบายในองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 

เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 เผยแพรองคความรูในการดำเนินนโยบายอยางโปรงใสและ ไรการ

ทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศ 

ไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำใหการทุจริตเกิดยากข้ึน 

หรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจน 

เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 

ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละ 

ระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม 

1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา มี

สวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน การ

ทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้ง 

การทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

2.2 นำขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 

2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำขอเสนอแนะไปสู การ
ปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 

สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 

การทุจริต (กำหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 

สาธารณะเช ิงสร างสรรค  เพ ื ่อปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม 

4.2 กำหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณา 

การระบบการประเมินดานคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับ แนว

ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ 

รับรูการทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความ 

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความ

โปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดำเนินการ 

ตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สรางแจงจูงใจในการเปนตัวอยาง องคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ

ตาม หลักธรรมาภิบาล 

6.3 กำหนดบทลงโทษ กับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรู 

เชิงสรางสรรคของบุคลากรดาน 

การปองกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไป

ตาม มาตรฐานสากล 

7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรู เช ิงสรางสรรค สำหรับการ

ปองกัน การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการ 

ดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชา ชาติ

วาดวยการตอตานการทุจริต 

ค . ศ . 2 0 0 3 ( United Nations 

Convention Against Corruption : 

UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 

8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที ่ของรัฐให

รองรับ การปองกันการทุจริต 

8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจดัจาง และการจัดการคลังของรัฐ 

8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

การทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร ท่ีมุงเนนการ 

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดำเนินการได 

อยางรวดเร็ว ซ้ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ 

ลงโทษผูกระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทจุรติ 

และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งยุทธศาสตรนี ้จะทำใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว และมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทำการทุจริตจะไดรับการลงโทษ 

สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตรา 

ลดลงไดในท่ีสุด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 กำหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียน 

การทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการ 

ทุจริตตางๆ ใหมีความรวมเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 

1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความ 

เคลื่อนไหวและความถูกตองของ 

ทรพัยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 

ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 

ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 

2.2 การกำหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

ให ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา 

กลไกพิเศษในการปราบปรามการ 

ทุจร ิตที ่ม ีความรวดเร ็วและมี 

ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.2 การสรางมาตรฐานดำเนินการปราบปรามการทุจริต 

3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 

3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 

กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต 

ใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต และ

ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ส น ธ ิ ส ั ญ ญ า แ ล ะ 

มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 

การทุจริต 

4.2 การตรากฎหมายหร ือปร ับปร ุงกฎหมาย เพื ่อสนับสนุนให

หนวยงาน ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความ 

เห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

4.4 การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหายความ 

เรงดวน และสถิติการทุจริต 

4.5 การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ 

4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาคร ัฐตนส ังก ัดในการบังค ับใช 

กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับการ 

ทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง 

ในการปราบปรามการทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 

หนวยงานปราบปรามการทุจริต 

5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 

5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื ่อมวลชน สื ่อสาธารณะ 

หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกสาร เก่ียวกับขอมูล 

และขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ค ุ มครองพยานและผ ู แจ  ง เบาะแส 

(Whistleblower) และเจ าหน าท ี ่ ใน 

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 

(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูก 

คุมครองได 

6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ใน กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรู 

เช ิงสหว ิทยาการของเจ าหน าท ี ่ ใน 

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง 

ความรู ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที ่ปราบปรามการ

ทุจริต (Non-training) 

7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 

และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของ

การ ทุจริต (Training) 

7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน  

เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทำความผิด 

ใหสาธารณชนรบัทราบและตระหนัก 

ถึงโทษของการกระทำการทุจริต 

เม่ือ คดีถึงท่ีสุด 

-การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการ 

เผยแพร เปดโปงการทุจริตที ่เขาถึงการรับรู ของสาธารณชนอยาง 

กวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ดำเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

-จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคด ี

ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคม  

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ 

ยกระดับ คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ 

สำรวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กำกับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน 

รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ 

ตางประเทศ โดยมีกลยุทธการดำเนินงาน ไดแก 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษา และกำกับติดตามการยก 

ระดับดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Indes : 

CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแตละ 

แหลงขอมูลท่ีใชสำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี ่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการ

รับรู การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.3 เรงรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการ

รับรู การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.4 การจัดการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตร 

ชาติวาดวยการปองกันและ ปราบปราม

การทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู

การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 – 

ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรบัรูการทุจริต (CPI) ของ

ประเทศ 

2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร 
 

 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกระบวนการ 

ยุติธรรม แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ชวย 

ปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไข 

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสำนึกของคนไทยใหยึดมั่นในความ 

ซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานใหกับ 

ผูบริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานใหกำกับ เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อน 

การจัดการศึกษาใหเกิดความเชื่อมั่น และสรางความมั่นใจใหกับสังคม โดยมอบหลักการทำงาน นโยบายหลัก 

และนโยบายเรงดวน ดังตอไปนี้ 
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1. หลักการทำงาน “สรางความเชื่อม่ัน และความไววางใจใหกับสังคม” หรือ “ TRUST” 

ภายใตหลักการ ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปรงใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ 

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคน ดำเนินการตาม 

ภารกิจของตนดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง 

ผูเรียน และประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา โดยการทำใหผูเรียนมี 

วิธีคิดและทักษะท่ีเปนสากลสอดคลองกับพลวัดในศตวรรษท่ี 21 ควบคูไปกับสำนึกและความเขาใจในความเปนไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพรอมดานเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสราง (Infrastructure) 

ไดแก สิ่งจำเปนและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาและใน 

เชิงการเรียนรู (Learning) ไดแก แหลงขอมูล แหลงเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ท่ีทันสมัยชวยใหผูเรียนทุกคนถึงพรอม 

ซ่ึงคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ 

2. นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง 12 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 

บริบทสังคมไทย 

ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้งดานการ 

จัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื ่อทันสมัยและมีความ 

รับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

ขอ 3 การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) 

และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรู 

ดวยดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรู ที่ทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยาง 

กวางขวางผานระบบออนไลน และการทำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนา 

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขอ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน 

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใชจังหวัด 

เปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุง เพ่ือกำหนดใหมีระบบบริหารและ 

การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสถานศึกษาใหมี 

ความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงาน 

บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัด 

ความรู และทักษะที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการ 

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยตอบสนอง 

ผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุ มเปาหมาย รวมถึงการระดม 

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปน 

ธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่นๆ กระจายทรัพยากรท้ัง 

บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

ขอ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการ 

ปฏิบัติ เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบ 

การศึกษาและการอาชีพโดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิจและการจัดทำมาตรฐาน 

อาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อพัฒนา 

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ี 

เก่ียวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ 

ขอ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบ 

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี       

มีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

ขอ 10 การพลกิโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชใน

การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช 

ในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

ขอ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

และผู เรียนที ่มีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือเพิ ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุม 

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอด 

ชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุม 

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ปจจุบันไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งขึ้น สงผลกระทบอยางมี 

นัยสำคัญตอการเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ้ึงมุงเนนความเป็นผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ (Resilience) รวมถึงปญหา

ความ ปลอดภัยของสถานศึกษาและปญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งข้ึน 
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3. นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1) ความปลอดภัยของผู เรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความ 

ปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย 

อันตรายตางๆ ทานกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูทีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ 

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

3) ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพื่อใหได 

ขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใช 

ประโยชนไดอยางแทจริง 

4) ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ 

ดำเนินงานของศูนยความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแตละ 

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจน 

มีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพ 

และมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม 

ตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม 

ผูสูงวัย 

7) การจัดการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูท่ีมี 

ความตองการจำเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติศักดิ์ศรี 

เทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงาน  บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ   โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาลในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หนวยงาน  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ในการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และดานที่ 6 ดานการปรับสมดุลและ

พัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบสอดคลองกับแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความ

ตระหนักรู”เพื่อปองกันการ ทุจริตที่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบ

แนวคิด“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองค ความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยาง พอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน

สุจริต เพื่อเปนการมุงตอบสนอง ตอยุทธศาสตร (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๘๐) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12    

(พ.ศ. 2556-2564) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาตินโยบายเสริมสรางความ มั่นคงของชาติจากภัย การทุจริต 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดตระหนักรู

ความสำคัญของการเตรียมการดานการปองและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อ รวมเปนสวนหนึ่งในการวางรากฐาน

การปลูกจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงเปนกลไกสำคัญในการปองกันและปราบปราม การทุจริตของประเทศชาติ โดย

การปลูกและปลูกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝงและหลอ หลอมวัฒนธรรมในกลุม

เด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับมุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความ

เปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชน สวนรวม  

มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุก รูปแบบ 

รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของหนวยงานในสังกัดเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในทุก รูปแบบโดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาดานสุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป“พลเมืองไทย 

ในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริต 

มีความรับผิดชอบ ตอสวนรวมมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
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2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตใหกับผูบริหาร  คร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเร ียนพระตำหนัก                     

สวนกุหลาบ 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ 

3. กลุมเปาหมายโครงการ 

ผูบริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

4. เปาหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการจัดการเรียนการสอนดาน การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหม ีคานิยมรวมตานทุจร ิต มีจิตสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

2. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เขารับการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และนำแนวทาง ขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมินมาใชปรับปรุง

หรือพัฒนาในเรืองคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน 

ความซ่ือสัตยสุจริต มีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

2. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ผานเกณฑการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรอืพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  มีฐานความคิดใน             

การแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

2. สังคมมีความตื่นตัวและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการดำเนินงานตามภารกิจอยางโปรงใส มีกลไกและ 

กระบวนการปองการทุจริตท่ีเขมแข็งและรูเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

4. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
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6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1.รอยละของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดรับการปลูก

จิตสำนึกวัฒนธรรมองคกร ความซ่ือสัตยสุจริต 

2.รอยละของผู บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

มีพฤตกิรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต 

 
7. ปฏิทินการดำเนนิงาน 

 

 
 

ระยะเวลา 
 

  
กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอม 

การประเมินคณุธรรมและความ โปรงใส 

(ITA Online) ป พ.ศ.2565  

         
 

 
 

 
 

   

2. การ ให ความร ู  ปล ู กจ ิ ตสำ นึก                
การสรางวัฒนธรรมองคกร  
- การนำความรูเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใช 
- มารยาทงาม ตามแบบพระตำหนัก 
- จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน 
- ทำบุญตักบาตร 
- วันสำคัญ 
- งานตอนรับ – สงบุคลากร 

    
 
 
 

        
 

๓. การประชุมช้ีแจงการตอบแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดเสีย 

            

๔. พิธีการเชิงสัญลักษณ             

๕. การประกาศเจตจำนงของ
ผูบริหารสูงสุด ของหนวยงาน และ
พิธีการลงนามขอตกลงความรวมมือ 

           
 

๖. การสรุปและรายงานผลการ 

ดำเนินงานโครงการ 

         
 

   
 



 

 

 
 

 

8. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

๙. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1 รอยละผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน 
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ประเมินตามเครื่องมือประเมิน 

ITA 

1. แบบประเมิน IIT 

2. แบบประเมิน EIT 

3. แบบประเมิน OIT 

2 รอยละ 100 ของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดรับการ

พัฒนาตามกระบวนการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล 

1. การประเมินการรับรู และ 

คิดเห็นบุคลากรในสังกัด 

2. การรับรูของผูมีสวนไดสวน เสยี 

3. การเปดเผยขอมูล

ตอ สาธารณชน 

1. แบบประเมิน IIT 

2. แบบประเมิน EIT 

3. แบบประเมิน OIT 

3  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีผลการประเมิน  
 ITA ป 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 และ ผานเกณฑการ

ประเมิน 

การประมวลผลการประเมิน ITA 

Online 2022 

แบบประเมิน ITA Online 

2022 
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สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยีนพระตําหนักสวนกหุลาบ
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