
                                                                    

 

รายงานประเมินผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ ค่ายทักษะชีวิต “คนดขีองแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

งานโรงเรียนสุจริต    กลุม่บริหารงานบุคคล 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ค่ายทักษะชีวิต “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          

โดยจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง 

จังหวัด    ศรีสะเกษ เพื ่อนำผลที ่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ คณะผู้ประเมินขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และรายงานผลการ

ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นอย่างดี 

 

                          งานโรงเรียนสุจริต 

                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 1 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  :  ข้อที่ 3 
ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21   (โครงการหลัก) 
กิจกรรม  : พัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(กิจกรรมหลัก) 
ชื่อกิจกรรม  :  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนสุจริต  (กิจกรรมกลุ่มสาระ) 
 

สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หลักฐานแหล่งพิสูจน ์ เง่ือนไขความสำเร็จ 
จุดมุ่งหมาย (Goal) 
 ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่กระบวนการ
แก้ปัญหา เกิดความคิด เชิง
สร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรม
ใช้ในการดำเนินชีวิตและ
ดำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

1. นักเรียนร้อยละ 82  
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการ Active 
Leaning พัฒนา
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหา
การดำเนินชีวิต 
ดำรงชีวิต ในชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21    
 
 

นักเรียนทกุระดับช้ัน  
มี ทักษะการส่ือสาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่
กระบวนการแก้ปัญหา 
เกิดความคิด เชิง
สร้างสรรค์การพัฒนา
นวัตกรรมใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและ
ดำรงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่นร้อยละ 82 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ผู้เรียนเกิดทักษะการส่ือสาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่กระบวนการ
แก้ปัญหา เกิดความคิด เชิง
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใช้ใน
การดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 
2.ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการตามแนวทางโรงเรียน
สุจริต 
 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 82 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21     
2.ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 
5 ประการตามแนวทาง
โรงเรียนสุจริต 
 

วิธีการประเมิน 
1. สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ประเมินประสิทธิภาพ 
SSK. โมเดล 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

 

1. นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม 
2. การวัดผลประเมิน 
ผลมีประสิทธิภาพ 



 
สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หลักฐานแหล่งพิสูจน ์ เง่ือนไขความสำเร็จ 

ผลผลิต/ผลงาน (Output) 
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการ โรงเรียนสุจริต   
 

นักเรียนทกุระดับช้ันเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ 
โรงเรียนสุจริต   

เครื่องมือ 
1. แบบสังเกต 
2.แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ SSK. โมเดล 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

 

1.ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม 
2. การวัดผลประเมิน 
ผลมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม (Activities) 
1.กิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตคนดี
ศรีแผ่นดิน 
2.การจัดนิทรรศการโรงเรียน
สุจริต  
3.การจัดตั้งบริษัทสร้างการการดี 
ตามรอยศาสตร์พระราชา 

 งบประมาณ 
เงินงบประมาณ  
45,500บาท 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับ
นักเรียนส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
บรรลุผลตามจุด 
ประสงค์ 

ปัจจัย (Input) 
1.ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
2. ผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
3. ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา  2565 
 
ผู้รับผิดชอบ 
นายเอกรัตน์  ลับโกษา 
และคณะครูงานโรงเรียน 
สุจริต 

1. คณะกรรมการ
ดำเนินงานทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. งบประมาณ
เพียงพอ และไดร้ับการ
อนุมัติภายในระยะ 
เวลาที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นายเอกรัตน์  ลับโกษา)          (นายประจักษ์  พนัธสีมา) 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
 (นายปกิรนัน นามจันทรา  )        (นายเทพปทาน สีแก้ว) 
รองผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   รองผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ         
แผนงาน 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายทศวรษ   โพธ์ิชัย)                                            (นายภูมิภัทร   มาลี ) 
รองผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ                           

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประมาณการคา่ใช้จา่ย 
ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21   (โครงการหลัก) 
กิจกรรม  : พัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(กิจกรรมหลัก) 
ชื่อกิจกรรม  :  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนสุจริต  (กิจกรรมกลุ่มสาระ) 

รายละเอียดทรัพยากร 

 
ที่ 

 
รายการ(พัสดุ) 

 หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 
ต.ค. 2565-มี.ค. 2566 เม.ย. 2566 -ก.ย. 2566 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

 การเข้าคา่ย  กิจกรรมเข้า
ค่ายทักษะชีวิตคนดีศรี
แผ่นดิน 

      

1. ค่าอาหารนักเรียนคนละ 30 
บาท 

 30   300 9,000 

2. ค่าอาหารว่างนักเรียนคนละ 
20 บาท 

 20   300 6,000 

3 ค่ากระดาษ A 4  115   10 1495 
3. ค่าจัดทำรูปเล่ม  12   300 3,600 
4. ค่า จัดสถานที่  1   1 1,500 
5. ค่าจัดทำไวนิล  1   1 1,800 
6. ค่าจัดทำบอร์ดไวนิล  5   5 4,250 
7. แฟ้มเอกสาร  10   10 750 

 รวม      29,325 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประมาณการคา่ใช้จา่ย 
ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21   (โครงการหลัก) 
กิจกรรม  : พัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(กิจกรรมหลัก) 

ชื่อกิจกรรม  :  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนสุจริต  (กิจกรรมกลุ่มสาระ 
รายละเอียดทรัพยากร 

 
ที่ 

 
รายการ(พัสดุ) 

  
 ราคา 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 
ต.ค. 2565-มี.ค. 2566 เม.ย. 2566 -ก.ย. 2566 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

 การจัดนิทรรศการโรงเรียน
สุจริต 

      

1. ค่าไวนิลแสดงเจตจำนง  3   3 2,800 
2. ค่าหมึกปริ้น  1   1 460 

 รวม          3,260     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1   บทนำ 

สภาพการณ์ทุจรติคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย 

ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทที่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรือ่ย ๆ แม้ว่าประเทศไทยจะ

ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มกีารรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระ

ต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการ

พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นทีท่ราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนมาช้า

นานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือ

กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว   

  สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอรร์ัปชันเป็นประเพณีนยิมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมี

อิทธิพล 

ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ

แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ

บริสุทธ์ิใจจึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจรติคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ 

ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของรายได้สวัสดิการจริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร

ราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกดิคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสีย

เงินรายได้ของรฐับาล 

ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

  จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 

2558 

ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน 

ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการ

ประเมินลดลงเหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่ง

สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



(สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.

2560 - 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี

มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม

ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม

การกล่อมเกลาทางสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือ

ทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

อีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มกีลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือ มีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่

การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงาน

ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรปูธรรม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ

เยาวชน ทั้งนี้ มีความเช่ือมโยงกับ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 

ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบ

และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพือ่ต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 

Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่อง

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

  นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้น

บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้อง

ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 



ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล 

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

  ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” 

และ 

“สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรูท้ี่เท่าทนัต่อ

การเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด

การศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสำคัญ 

ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็น

กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมาย

ที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบจำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยาย

เครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนสุจริต เพื่อให้สถานศึกษามีการ

ดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมกีารนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผล

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา และสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการ



ทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 

3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 

  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดร้่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อให้สถานศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้

ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน

แม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

  โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  ศรีสะเกษ ยโสธร จึงได้จัดทำ

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง

เป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลของโรงเรียนสตรีสริิเกศ 

การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ของโรงเรียนสตรีสริิเกศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ.... ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู 

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก ่ทักษะ

กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการ

ทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการ

ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 

– 2564) ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนนิกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 

กิจกรรมบริษทัสร้างการดี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best 

Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น และการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

  ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ....  ได้เข้าร่วม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ในปี

การศึกษา 2563 นี้โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  การดำเนินโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 

  1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนสุจริต หรือ ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  หรือผู้มีความชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อ

บูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 



  1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ

สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การปฏิบัติ 
  2.1 ดำเนินการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  2.2 ดำเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
  2.3 เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร ร่วมกับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ติดตามการดำเนินโครงการ 
  3.1 ดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
  3.2 รายงานผลการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  
  3.3 รายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

  3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25625 แผนงานบูรณาการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ไดร้ับการโอนจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ่านทาง

เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนนิโครงการ 

  เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการ

เรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรม

ในโครงการโรงเรียนสุจริต  ประกอบด้วย 

              1) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมอืง (Project Citizen)  

  2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
  3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู  
  4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร  

 



 



แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โรงเรียนสตรีสิริเกศ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 

  2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  5. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบ 

  6. . โรงเรียนสตรีสิริเกศ  รายงานผลการดำเนินงานตามช่องทางและระยะเวลาที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง 

  สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึง่มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้าน

การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ

ทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน 

ป.ป.ช. มีดังนี้ 

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

  3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

     ประเด็น การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

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

  5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 

  6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  สาระสำคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือช้ีนำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ

ทุจริตของประเทศเพือ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน

ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจรติ และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น

ครั้งแรกทีร่ัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก

คน นอกจากนี้  ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสรมิ สนับสนุน และให้ความรู้แก่

ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ

และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง

กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ี

เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง

ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ซึง่การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย

บัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ



หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และรัฐต้องจัดให้มี

มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อการบริหาร

ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น  สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล  มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีนำให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์

ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะ

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่

ของรัฐต้องยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น

กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์

ชาติ  การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต  การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก

หน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 

ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง

ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ

เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

  1. ด้านความมัน่คง 

   (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปช่ัน สร้าง

ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 



   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

   (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทกัษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 

   (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง ความมัน่คงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย และพัฒนา 

   (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

   (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

   



4. ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

   (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

   (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

   (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 

   (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ด้านการสรา้งการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรพัยากรธรรมชาติ 

   (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพือ่ส่ิงแวดล้อม 

  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 

   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

   (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

   (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

   (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้น

ภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไดม้ีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้

ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัว

และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมาก

ขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมรีูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน

ตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกัน

เพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและ

ประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความ

ยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไข

ปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

  การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้

ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ

พัฒนาหลัก ดังนี้  

  (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 

ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วม

ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม

การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

การดำเนินงาน เท่าทนัพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ 

แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

  (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบ

ขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการ

ทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึง่ได้กำหนดให้ประเทศไทยมอีันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริตในปี พ.ศ. 2580อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 



เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและไดร้บัการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 
  2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 
           ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
             และประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย 
ปลอดการทุจริต 
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของ 
ประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 
และ/หรือได้ 
คะแนนไม่ต่ำ 
กว่า 50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 
และ/หรือได้ 
คะแนนไม่ต่ำ 
กว่า 57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32 
และ/หรือได้ 
คะแนนไม่ต่ำ 
กว่า 62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 
และ/หรือได้ 
คะแนนไม่ต่ำ 
กว่า 73 
คะแนน 

 

   4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
   4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
           เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
   4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 
           บูรณาการ 



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ คือภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทกุรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน

ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้า

ระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ 

โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามทีก่ฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนด

แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

  1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการ

ทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการ

ต่อต้านการทุจริตทัง้ในชีวิตประจำวัน และการแสดงออกผ่านส่ือต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับ

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความ

เสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ไดร้ับการยอมรบัทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำให้สามารถ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้

ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการ

ทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพือ่ก่อให้เกิด

สภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทกุคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

อย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตาม

เจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดย

กระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการ

ตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 



  อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ

ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก

และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทจุริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ

ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้

กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ

ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาค

ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบ

การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมกีารวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ พร้อมทัง้สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และ

กำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความ

สุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด กรณี

ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันตอ่พลวัตของ

การทุจริต 

  1.1 แนวทางการพัฒนา 

   1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสจุริต และ การปลูกฝังและ

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 

“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดเป็น

ประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพกิเฉยอดทนตอ่การ

ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทกุรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และ

ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม

สุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทกุคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำ

หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ

วินัย และเคารพกฎหมาย 



  2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คด

โกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ

สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ

ชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  3) พัฒนาค่านยิมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยส์ุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/

ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 

เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ

ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมจีริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อ

สร้างนักการเมืองทีม่ีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

  4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา

เครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี

ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน 

และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

  5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง

มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้

มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย

การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ ์กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึง

ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล



สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง

รวมถึงการมกีลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ

ดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่ม

ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอรร์ัปช่ันที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี

มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสที่สามารถสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 – 2575 ปี 2576 – 2580 

1. ประชาชนมี 
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ 
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม 
สุจริต มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมในการ 
ต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของ
หน่วยงานที่ 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 

(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ 
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน 

ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย 

หน่วยงาน 

- จำนวนข้อ 

ร้องเรียนเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐที่ถูกช้ีมูล 

เรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จำนวนข้อ 

ร้องเรียนเจ้าหน้าที ่
ลดลงร้อยละ 

10 
ลดลงร้อยละ 

50 
ลดลงร้อยละ 

70 
ลดลงร้อยละ 

80 



ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลว่า 

กระทำการทุจริต 

จำนวนคดีทุจริตที่ 
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง 

ตำแหน่งทาง
การเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

  2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

   การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและ

กระบวนการปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึน้ กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้

กฎหมายและการดำเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่

เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ

ปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่ง

ทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

เพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เช่ือมโยง

ระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี 

  2.1 แนวทางการพัฒนา 

   1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

โดยการปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน

ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันตอ่การ

บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ

ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

   2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ

ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว

และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำ

ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ 

การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ



ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูร

ณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินการกับทรพัย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน

เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรพัย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินทีไ่ด้มา

โดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน รวมทั้งการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการ

ทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมลูและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต 

และอาชญากรรมข้ามชาติ 

   3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบ

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เช่ียวชาญของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ

หน่วยงานได้ศึกษาและมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสห

วิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น

มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 – 2575 ปี 2576 – 2580 

การดำเนินคดี
ทุจริต 
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม 
โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ 
ดำเนินคดี ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย 
ระยะเวลาเกินกว่า 
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

 

   

 



       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน

ยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการ

ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน

และมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต 

และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง 

ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทัง้นี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 

 



 

   

  โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์

สำคัญ คือ  

   (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin)  

   (2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์  

  การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่

สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการ

พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างแรง

บันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี

ความหวัง (Hope) สังคมที่เป่ียมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน ์

  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา

การ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

 



วัตถุประสงค์หลัก 
  1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
  2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน24 
  3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน 
  5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 
  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนตอ่
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนทีท่ำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมทีไ่ม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
พลเมืองที่ด ี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 



2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพือ่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชน
และองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครือ่งมือ 
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนการสอนในทกุระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม(Social Sanction) และทางกฎหมาย บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต” 

  จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ

เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทีไ่ม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ

การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอนัแน่วแน่

ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ

เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ

เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ

ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้ 
นักการเมอืงแสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองในการตอ่ต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตตอ่สาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตและ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมอืงและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมอืงและเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน 
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และ
มาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนด
กลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและ
เหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตใน
รูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชน
และ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
กำกับดูแลและควบคุมการ 
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง 
การเมืองของพรรคการเมอืงทีไ่ด้ 
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนิน
นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้
มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับ
ประชาชน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

  การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง

นโยบาย มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ

กำหนดนโยบายของพรรคการเมอืง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรร

มาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้น

ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน

นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ 

 

1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรง
ตำแหน่ง 
ทางการเมอืงเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนจริยธรรม หรอื
เป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการนำ
นโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle 
Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 



3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลใน
การนำนโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
ส่ือมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรอืไม่

เกิดข้ึน โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง

การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่
ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ ์

 

1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้า
มา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การ



ปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด 
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ ์

 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการ
ป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการ
คลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทุจริต 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิม่

ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคบัใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี

และลงโทษผู้กระทำผิด(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ

ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยทุธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการ

ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อนัจะส่งผลให้คดีการ

ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคล่ือนไหวและความ 
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบ
การติดตามทรพัย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตที่ม ี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต
ของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 



4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่
ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับ
ข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistle-blower) และเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุม้ครองพยาน (Witness) และผู้ให้
เบาะแส (Whistle-blower) ที่มีความน่าเช่ือถือและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได ้
6.2 การมีมาตรการในการคุม้ครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไป
ถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการ
ทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ 
ทักษะ 
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 



8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ 
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของ
สาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปล่ียนแปลงไป 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI)ของประเทศไทย” 

  เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ

ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ

สำรวจ ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน 

รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ

ต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก ่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

 

1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการ
รับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยทุธศาสตร์ที่ 
1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

  กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูใ้นการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

  กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงาน 

หน่วยงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

1. เหตุผลความจำเป็น 

  ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้

กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทจุริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยงัมีความสอดคล้องกบัทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง

สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

  ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร

มาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการ

ทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 

“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรูท้ี่เท่าทันตอ่การเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสำนึก 



ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต โรงเรียนสตรีสิริเกศ........  ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรว่มสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทกุรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของประเทศชาต ิ

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

  1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษาทุกคน มพีฤติกรรมร่วมต้านการ

ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา และชุมชน 

  2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา 

  3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมายโครงการ 

  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกนัการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง 

ทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน 

  สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

1. นักเรียนในโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จำนวน 3041 คน 

2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสตรีสิรเิกศ จำนวน 158 คน 

 



5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

3. ร้อยละของคะแนนตามเกณฑ์
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย
นับ 

จำนวน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมี 
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จำนวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้นำในการ
ต่อต้านการทุจริต 

34คน จำนวน
นักเรีย
นที่เข้า
ร่วม 

-           

3. กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมการ
ดำเนินงานบริษัท
สร้างการดี 
 

 
กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
มีทักษะในการ 
บริหารจัดการ 
บริษัทสร้างการดี 
และคำนึงถึง 

โรง 
เรียน 

จำนวน
บริษัท
สร้าง
การดี
ใน

โรงเรีย
น 

-           



ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่า 
ส่วนตนโดยแบ่งปัน 
ผลกำไรในการทำ 
ประโยชน์เพ่ือ 
สาธารณะ 

4. กิจกรรม ค่าย
เยาวชน "คนดี 
ของแผ่นดิน" 
(เยาวชนไทย 
หัวใจ STRONG) 

จำนวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีค่านิยมร่วมต้าน 
ทุจริต มีจิตสำนึก 
สาธารณะ มีทักษะ 
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซ่ือสัตย์
สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง 
และจิตสาธารณะ 
 
 
 
 

400คน จำนวน
นักเรีย
นที่เข้า
ร่วม 

30000           

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย
นับ 

จำนวน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

6. กิจกรรมขับเคล่ือน
หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาของ 
สถานศึกษา 

จำนวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่นำ 
หลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 

โรง 
เรียน 

1 -           

7. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรม 
การถอดบทเรียน 
(Best Practice) 
โรงเรียนสุจริต 

จำนวนผลงาน/ 
นวัตกรรมการ 
ปฏิบัติงานที่มี 
การบูรณาการและ 
มีความเช่ือมโยงกัน 
ในการสนับสนุน 
และส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิด 
คุณลักษณะ 5 
ประการของ 
โรงเรียนสุจริต 

ผลงาน 1 0000           

8. กิจกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัด

ร้อยละของความ
สมบูรณ์ของ
เว็บไซต ์

ร้อยละ 100 -           



เพ่ือรองรับการ
ประเมิน ITA 

โรงเรียนเพ่ือรองรับ 
การประเมิน ITA 

9. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมิน ITA 

โรงเรียนเตรียม
ความพร้อมใน 
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 -           

10. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2565 

คะแนน 55 -           

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564ถึง 30 กันยายน 2565 

8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

  1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  2. สถานศึกษา  มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เขม้แข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การ

ทุจริต 

10. การติดตามประเมินผล 

  1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ต่อหน่วยงานต้น

สังกัด 

 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์โครงการ

โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) 

 

       



 

 

         ลงชื่อ                                            ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ 

                                                        ( นายเอกรัตน์   ลับโกษา   )                                           

                 ตำแหน่ง คร ู

 

             ลงชื่อ                                            ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

                                                               (   นายภูมิภัทร มาลี   ) 

                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

      ลงชื่อ                                         ผู้อนมุัติแผนปฏิบัติการ 

                                                        (                                                 ) 

                                                      ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

 

 

 

 

 


