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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งสอดคล องกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.  2560-2564) โดยเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไก 
ปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา นําเสนอความเปนมา 
การปองกันการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวของ ไดแก
ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําส่ังท่ีเกี่ยวของ สวนท่ี 3 แผนปฏิบติัการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเช่ือมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลช่ือโครงการ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ  
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 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาล 
และเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปน 
ทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปล่ียนเปนการทุจริต 
ท่ีซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสูอาชญากรรม
อืน่ ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง  
 

 ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
ยังจําเปนตองไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนี 
วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ป 2564  ประเทศไทยได 35 คะแนน 
โดยในปนี้จัดอยูในอันดับท่ี 110 ของโลก จากจํานวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยัง
มีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดเปาหมายหลักเพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุมในสังคมใหมีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการตอตานการทุจริตในหนวย
งานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละหนวยงาน รวมท้ังการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) โดยกําหนดวิสัย
ทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกําหนด
พันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากล” พรอมท้ังกําหนด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง และมี
ปัจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริม
การเรียนรู ในทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความร วมมือทุกภาคสวนในการเปล่ียน
สภาพแวดล้อมท่ีนําไปสูสังคมท่ีมีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงค ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ  
สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือมีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสูการทํางาน
เชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกร
ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้  
มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐาน
ความคิดทุกชวงวัย ต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
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และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต พรอมท้ังเสริมพลังการมีสวนรวม
ของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต และมีความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนาวิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของประเทศไทย  
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดจัดทําขึ้น
บนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญ 
ท่ีตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอม
ของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกัน 
ดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาลของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย   
 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้  
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธาน ชัยนาท จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดนอยลง   
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ต้ังอยู่ในบริเวณโรงเรียนพุทธมงคล
วิทยาต้ังอยู่เลขท่ี 268 ถนน ตําบลอุทัยใหม่ อําเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย ประมาณ 206 กิโลเมตร แยกเข้าจังหวัดอุทัยธานีตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 333 ท่ีบ้านท่าน้ําอ้อย ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตร  
มีพื้นท่ีรวม 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร 1,378,219 ไร่ 
และพื้นท่ีปุาท่ีมีสภาพเป็นพื้นท่ีคุ้มครอง ได้แก่ ปุาสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุา 1 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา 1 แห่ง มีเนื้อที่รวม 2,828,185 ไร่ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีอยู ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีจํานวน 2 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท 
ในพื้นท่ีมีการแบงเขตการปกครองยอย ดังนี้  

จังหวัดอุทัยธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ ประกอบด้วย 
1. อําเภอเมืองอุทัยธานี  2. อําเภอทัพทัน 
3. อําเภอสว่างอารมณ์  4. อําเภอหนองฉาง 
5. อําเภอหนองขาหย่าง  6. อําเภอบ้านไร่ 
7. อําเภอลานสัก   8. อําเภอห้วยคต  

1. ข้อมูลทั่วไป  
 

ทิศเหนือ ติดอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว อําเภอโกรกพระ อําเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ทิศใต้ ติดอําเภอวัดสิงห์ อําเภอหนองมะโมง อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท อําเภอด่านช้าง 
จังหวัด สุพรรณบุรี และ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก ติดอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

ทิศตะวันตก ติดอําเภอศรีสวัสด์ิ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก 

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

1.1 สภาพพืน้ที่ทางภูมิศาสตร์ 

1.2 สภาพเศรษฐกิจ/สังคม  
 



4 
 

 

จังหวัดชัยนาท แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ ประกอบด้วย 

1. อําเภอเมืองชัยนาท  2. อําเภอวัดสิงห์  3. อําเภอสรรคบุรี 
4. อําเภอหนองมะโมง  5. อําเภอมโนรมย์ 6. อําเภอสรรพยา 
7. อําเภอหันคา   8. อําเภอเนินขาม 

 
 
 
 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
กําหนดให้มีเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ตามประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 ได้มีการประกาศจัดต้ัง
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวนท้ังส้ิน 42 เขต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกําหนดและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38ง  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หน้า 4-9   
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ตาม
มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎหมายอื่น และมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. อํานาจหน้าท่ีในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. อํานาจหน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 เขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
มีจํานวน 2 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท ตามภารกิจการจัดการศึกษา 
มีสถานศึกษาท่ีตองรับผิดชอบ จํานวน 34 แหง การจัดการศึกษาแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑–ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4–ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6)  

 
 
 
 
 
 
 

2. สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีการแบงโครงสรางภายในแบงเปน 9 
กลุม และ 1 หนวย มีบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดังนี้  
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 2 คน ศึกษานิเทศก 7 คน บุคลากรทางการศึกษา 6 คน 
พนักงานราชการ 12 คน ลูกจางช่ัวคราว 5 คน รวมท้ังส้ิน 32 คน ดังนี้ (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2565)  
 
 

 
                           
 
                           
 
                           
 
                           
 
 
 
 
 

นางนัยนา  จันทา 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
โทร. 086-4489609 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสายัณห์  สีคง 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

โทร. 098-7502744 
 
 
 
 

ทําเนียบผู้บริหารการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

3. การบริหารงานและบุคลากรภายใน 
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กลุมอํานวยการ จํานวน 3 คน  
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางสาวปิยธิดา  แม้นบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิติงาน 097-2730216 
2 นางสาววรรณภา  รักเกษตรกรรม นักจัดการงานท่ัวไป 093-1348564 
3 นางสาวเพ็ญนิภา  ยะไข่ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 082-1697357 

 
กลุ่มนโยบายและแผน จํานวน 3 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางสาวนลินี  ทิมาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 063-9296951 
2 นางปิยะมาศ  สุขสุดไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล จํานวน 5 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางสาววรีพร  สอนจีน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 081-6944294 
2 นางสาวอัญชลี  แตงไทย นักทรัพยากรบุคคล 085-7337901 
3 นางสาวกานต์ชนิตา  กมลมาลย์ นักทรัพยากรบุคคล 091-8708666 
4 นางสาวพรพิมล  กาญจนะ นักทรัพยากรบุคคล 087-4584541 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จํานวน 4 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางสุนทรี  นวกุล นักวิชกาการศึกษาชํานาญการ 065-3566687 
2 นางสาวธัญณิชา  พัดสี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 084-1310599 
3 นางสาวอาภา  ชังช่ัว นักจิตวิทยาโรงเรียน 092-0130194 
4 นางสาวสุกัญญา  ว่องสาริกิจ นักวิชาการศึกษา 082-4091263 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จํานวน 4 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางมนทิตา  สาดสิน นักวิชการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 089-8605643 
2 นางสาวพนัชกร  เข็มเฉลิม นักวิชาการเงินและบัญชี 086-3600335 
3 นางสาวจันทกานต์  จันทร์ผล นักวิชาการพัสดุ 082-2396681 
4 นางวรรณนิสา  แก้วตา เจ้าหน้าท่ีธุรการ 061-7919933 

 
 
 

บุคลากรในกลุ่มงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 7 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางปวีณา  ประสพสิน ศน.ชํานาญการพิเศษ 089-8565768 
2 นางสาวรัชนีวรรณ์  ฉัตร์ธนไพศาล ศน.ชํานาญการพิเศษ 080-5915198 
3 นางสาวรุ่งนภา  บํารุงศรี ศน.ชํานาญการพิเศษ 091-8398868 
4 นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน ศน.ชํานาญการพิเศษ 081-9966375 
5 นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน ศน.ชํานาญการพิเศษ 080-5681004 
6 นายธงชัย  ศรีทา ศน.ชํานาญการพิเศษ 087-4044003 
7 นางสาวสาลินี  โฮมแพน ศน. 087-4044003 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางสาวธนิดา เทียนเงิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 095-7519687 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ดาวแจ้ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 084-3811248 

 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นายนราพงษ์ เถาวัลย์ นิติกร 087-2015329 
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 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุน 
ตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ไดอยางเปนรูปธรรม โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรม และความโปร งใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู 
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะห
ประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International)  
นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยง
ใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวของ ทําใหเกณฑ 
การประเมินมี เนื้อหาครอบคลุมหลายด านซึ่ง เกี่ยวข องกับคุณธรรม ความโปร งใส และการทุจริต 
ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ การทุจริต 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิด การทุจริต
ในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวไดโดยจําแนกออกเปน 
10 ตัวชี้วัด ไดแก  

 

1) การปฏิบัติหนาท่ี  
2) การใชงบประมาณ  
3) การใชอํานาจ  
4) การใชทรัพยสินของราชการ  
5) การแกไขปญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดําเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  
9) การเปดเผยขอมูล  
10) การปองกันการทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
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เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้  
1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
ท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสิน 
ของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบ
การทํางาน  

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 
เพื่อใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต  

 

 
 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเกี่ยวของ  
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ  
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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 สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลอง
กับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักใน
การประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลัก 
ดานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทํางานดานการตอตานการทุจริต 
เขากับทุกภาคสวน ดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
สํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้   

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางตรีนุช เทียนทอง)  
 

สาระสําคัญท้ัง 8 ดานจะเปนเครื่องมือช้ีนําทิศทางการปฏิบัติงาน และการบูรณาการดานตอตาน 
การทุจริตของประเทศเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หน าท่ีของ
ประชาชนชาวไทยวา “บุคคลมีหนาท่ีไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  
ถือไดวาเปนครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทย
ทุกคน นอกจากนี้ ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรู 
แกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมี
มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด 
รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต 
หรือช้ีเบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตอง 
เสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหาร
กิจการบ านเมือง ท่ีดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน วยงานของรัฐต องเปนไปตามระบบคุณธรรม 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบ
แทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ
และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจาหนาท่ีในหนวยงาน ซึ่งตองไมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดให 
ความสําคัญตอ การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจาก  
ชวงระยะเวลาท่ีผานมาไดเกิดปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงต้ังท่ีไมเปนธรรม บังคับ
หรือช้ีนําใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนน 
การแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองรวมถึงพวกพอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวของ 
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จึงไดมีความพยายามท่ีจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงาน
ราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว  

 

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก  
เพื่อเปนกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป าหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ 
ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนา
ระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้  

 

 
 
 

(1)  เสริมสร างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความเช่ือมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
 

 
 
 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา   
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร

รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
(3) การพัฒนาผู ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู ประกอบการ ยกระดับ 

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล   
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ   

1. ด้านความม่ันคง  

2. ด้านการสรางความสามารถในการแข่งขัน  
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา   

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ  
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
  

 
 
 

(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   
(2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง   
(3)  ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  
(4)  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี   
(5)  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  

 

 
 
 

(1)  สรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม   
(2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
(3)  มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
(4)  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน   
(5)  พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

 
 

   

(1)  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2)  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ   
(3)  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
(4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
(5)  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(6)  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดลอม  

 

 
 
 

(1)  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม   
(2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ   
(3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ   
(4)  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ   
(6)  ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล   

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ด้านการสรร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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(7)  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ   
(8)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทํา
ขึ้นภายใตความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผานมาหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแก ไขปญหาการทุจริตของประเทศ  
โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือกลไกและกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความ
ต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพิ่ม 
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซอน ปญหา การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวน
ตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตท่ีจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกัน
เพื่อรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญท่ีตองใช้งบประมาณมากทําใหรัฐและ
ประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตท่ีอาจ 
มีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม การทุจริต  
การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไข 
ปญหาดังกลาว    
 

 การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทาง 
การพัฒนาหลักดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝงวิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริต 
เพื่อสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” 
โดยการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เท าทันพลวัตของการทุจริต ผ านกระบวนการมีส วนรวม 
ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และช้ีเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งจะนําไปสู  
การลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริตมุงเนนการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดาน 
ของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนา 
ในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการดําเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกําหนดให
ประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก   
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ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนมีความพรอมใน

การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนท่ีช่ืนชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวาง

ประเทศ  
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 
 
 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความมั่นคงท่ีสําคัญ  
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม 

และตรวจสอบได  
4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ  

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี2566 –  
2570 

ปี 2571 – 
2575  

ปี 2576 – 
2580 

ประเทศไทยปลอดการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ 
ประเทศไทย(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 
และ/หรือ 
ได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่า 

50 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 
และ/หรือ 
ได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่า 

57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32 
และ/หรือ 
ได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่า 

62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 
และ/หรือ 
ได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่า 

73 คะแนน 
 
 
 
 
 

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
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 เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับโดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน  
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาค 
สวนต่ืนตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมท้ังสงเสริม
สนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการ
สอดสองเฝาระวังใหขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ  
 

 
 
 

 การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปขางหน านั้นต้ังอยู บนแนวคิดพื้นฐานว า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต อการทุจริต 
ใหความสนใจขาวสาร และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตาน 
การทุจริตท้ังในชีวิตประจําวัน และการแสดงออกผานส่ือตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหาย 
ตอประเทศแลวยังเปนพฤติกรรมท่ีไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทําใหสามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชน 
ไมกระทําการทุจริตเนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผูอื่นกระทําการทุจริตอันสงผล
ใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะ 
การลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน 
ผานกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการเขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานง  
ทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนิน
นโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากขึ้น   
 อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแก
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคม
โลกและพลวัตของการทุจริตท่ีผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต
สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัวตอตานและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง  
สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวีความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปอง
กันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิด

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับองคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยม 
ใหทุกภาคสวนต่ืนตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลและรวม
ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุมครองพยานและผู
ท่ีเกี่ยวข องเพื่อเป นการสร างภูมิคุ มกันต อป ญหาการทุจริตและสร างพลังร วมในการแก ไขป ญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ และกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใสเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ตองกําหนดใหมีการลงโทษ 
ผูกระทําผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให 
เทาทันตอพลวัตของการทุจริต     
 
 
 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง และหลอหลอม
วัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” 
และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาส่ิงใดเปนประโยชนสวนตน  
ส่ิงใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิดไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามา 
มีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม และคานิยมสุจริต 
ในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน  
และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษาเพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหนาท่ีความเปน 
พลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพ
กฎหมาย   

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง 
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสราง
จิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและ 
เจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
โดยมีมาตรการสนับสนุน และคุมครองผูแจงเบาะแส  

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/ชุมชน  
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคมเพื่อเปนตนแบบแกประชาชน  
เด็ก เยาวชน  และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสม บั ติตามท่ีกํ าหนดตามกฎหมายแล ว  
ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเพื่อสรางนักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง  
 

1.1 แนวทางการพัฒนา  
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4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนนการสราง
นวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส 
ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ  
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจก อใหเกิดการทุจริต  
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต ขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ขั้นระหว างการดําเนินงาน และขั้นสรุปผล 
หลังการดําเนินโครงการ  

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ี 
เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานท่ีโปรงใส
ในกระบวนการบริการของภาครัฐลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติ 
ท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจ 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล 
รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูล
สาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน        
ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและ 
การดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและ
เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร วมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีมีอยู ใกลตัว  
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูช้ีเบาะแสท่ีสามารถสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส  
 

เปาหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี2566 –  
2570 

ปี 2571 – 
2575  

ปี 2576 – 
2580 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน

ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน

ข้ึนไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน

ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน

ข้ึนไป) 
2. คดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี2566 –  
2570 

ปี 2571 – 
2575  

ปี 2576 – 
2580 

 จํานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
   - จํ า น ว น ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย(ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

   - จํ า น ว น ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทําการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

   - จํ า น ว น ค ดี ทุ จ ริ ต ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
80 

 

 
 
               

 การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมาย 
และการดําเนินคดีจะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวของในการ
ปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทําให 
ผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดี และลงโทษท้ังทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อให
สังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนท่ีเช่ือมโยงระหวาง
หนวยงานตอตานการทุจริตท่ีเกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดี   

 

 
 

 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตโดยการ 
ปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเข าสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน 
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการ
บิดเบือนทรัพยสิน และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน  

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการดําเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว และ
กระชับมากขึ้น เพื่อให การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษ 
ผูกระทําความผิดเมื่อคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีประจักษของประชาชน 
อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอน 
การดําเนินการท่ีลาชาและซ้ําซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

2.1 แนวทางการพัฒนา   
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การบูรณาการพัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ   
การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกท่ีเกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน 
เพื่อใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินท่ีไดมา
โดยมิชอบไมใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมท้ังการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตาน 
การทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข อมูลและองคความรู ในการปราบปราม 
การทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ  

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริตโดยการจัดทําระบบฐานขอมูล 
องคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเช่ียวชาญของหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและ 
มีสมรรถนะและความรู ท่ีเปนมาตรฐานการพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทัน 
ตอพลวัตของการทุจริต  
 

เปาหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี2566 –  
2570 

ปี 2571 – 
2575  

ปี 2576 – 
2580 

การดําเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดีทุจริต 
ที่ จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ข อ ข ย า ย
ระยะเวลาเกินกว่ารอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกําหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
250 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

 จํานวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่
สวนคดีทุจริตถูกฟูองกลับ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 4  

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟูอง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3  

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟูอง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 2  

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟูอง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 1  

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟูอง 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรท่ี 
6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ในยุทธศาสตรนี้ ไดกําหนดกรอบแนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนน 
การสงเสริม และพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทัน
และมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบรามการทุจริต
และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง 
ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได  
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 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ีนอมนํา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป น 
ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเช่ือมโยง
กับประชาคมโลกในยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปล่ียน 4 ทิศทาง
และเน นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค าของมนุษย 
 (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ” ผานการปรับเปล่ียนระบบนิเวศน  
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวม
เปนท่ีต้ังมีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน นการสรางคุณคารวม  
และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท
(Harmony)   
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 

วิสัยทัศน  
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
 

พันธกิจ  
สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล  
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50  

 

วัตถุประสงคหลัก  
 

1)  สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
2)  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  
3)  การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล  
4)  การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมายมีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ

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

ในระดับท่ีสูงขึ้น  
 

ยุทธศาสตรหลัก  
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
 

 
 
 

เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี 
“ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยต้ังแตปฐมวัย  
เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการ 
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตาน 
การทุจริตในทุกรูปแบบ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย
ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน และรูปแบบการปูองกัน
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุ งมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
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เกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และ
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เสริ มพลั งการมี ส่ วนร่ วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาล
และเจาหนาท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทน 
ตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมือง 
อันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและ 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการ 
สนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 
เปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่อง
การตอตานการทุจริตไปสูการปฏบิัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมือง
แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก่อนดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง 
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน
ทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์
และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและ
ท้องถ่ิน 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับปราะชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตทีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริต
สําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติ
บุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและ 6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโนบายและ

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
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ควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ
สาธารณะ 

การใช้งบประมาณต่อนโยบายน้ัน ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกต้ัง 
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริตในแต่
ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
  
   

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิด
ผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวา 
การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบต้ังแต
ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
ซึ่งเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสราง
ธรรมาภิบาลต้ังแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมสร้างในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิด
ในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝุาบริหาร 
1.12 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงาน
และตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
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ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี 
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือ 
ไมเกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสราง 
การปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (กําหนด
เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบ
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตาม
หลักบรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิ ง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันสปราบปราม
การทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการปูองกันการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก” 
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8 .  ก า ร พัฒนาร ะบ บและส่ ง เ ส ริ มก า ร
ดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค .ศ . 2003 
(United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลผลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการ
ปูองกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการปูองกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

 

  
  
 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน 
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) 
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะส งผลให 
คดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

- 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไก
พิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้น
สังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายใน
การปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกันสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทาง
กฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
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เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและ
ลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ
ปราบปรามการทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าว
กรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน(Witness) และผู้ให้ เบาะแส
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสห
วิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ใน
เชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต(Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledeg Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต 

8 .  ก า ร เ ปิ ด โ ป ง ผู้ ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด ใ ห้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของ
การกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่
เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิคดีทุจริต
ระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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เปนการกําหนดยุทธศาสตร ท่ีมุ งเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปร งใสและการจัดการ 
การยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและ
วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุง 
การทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และตางประเทศ โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนี
ก า ร รั บ รู้ ก า ร ทุ จ ริ ต  ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5 ) เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) ของประเทศไทย 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
 

 
  
  
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน  

ดานท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  
ท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตาม 
การแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมท้ังเรงสรางจิตสํานึกของคนไทยใหยึดมั่น
ในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส วนใหมามีสวนรวมในการปองกัน 
และเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 

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

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษากําหนดใหมีการ
พัฒนาเด็กต้ังแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู ท่ีตอบสนอง ตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปญญา ของมนุษยท่ีหลากหลาย  
มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเปนของโลกอนาคต 
สามารถแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ เรียนรู  
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรู สิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 25645 ท่ีเกี่ยวของกับการตอตาน 
การทุจริต โดยกําหนดจุดเนนท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุงเนนกิจกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

นโยบายรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางตรีนุช เทียนทอง) 
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แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปี 
                งบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 
 
 
 
 

 
 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน  
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล  
โดยมีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การปูองกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  
 ท้ังนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อปูองกัน 
การทุจริต ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสํานึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต 
    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตระหนักในความสําคัญของการ
เตรียมการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบเพื่อวางรากฐาน  
การปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
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 ๒.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สร้างองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ      
 ๒.2 เพื่ อ จั ดกิ จก ร รม ส่ ง เ สริ มบุ คลากร ใน สํ านั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึกษามั ธ ยม ศึกษา 
อุทัยธานี ชัยนาท โดยประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 ๒.๓ เพื่ อส่ง เสริมให้บุคลากรสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุ ทัยธานี  ชัยนาท  
นําคุณลักษณะท่ีได้รับการพัฒนานําไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นท่ีสุจริต   
 2.๔ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๒.๕ เพื่อพัฒนานวัตกรรมปูองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา 
ให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 1. ผู้บริหารหน่วยงาน  จํานวน   2 คน 
 2. บุคลากรในสํานักงาน  จํานวน 30 คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1. แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ (น าไปสู่ผลลัพธ์) 

๓. เป้าหมาย 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
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6. กิจกรรม – ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วยนับ จ านวน ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้การ
รักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละของจํานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 

ร้อยละ  85 -           

2.  กิจกรรมยกระ ดับการทํ า งานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการดํา เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ค่า เฉลี่ ยการประ เมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

ร้อยละ 85 13,400           

3. สร้างการรับรู้ และกระแสสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

บุคลากรในองค์กรตระหนัก และรับรู้ถึง
ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 66 33,600           

4. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA 
Online) 

ค่า เฉลี่ ยการประ เมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

ร้อยละ 85 -           

5. การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต ประจําปี พ.ศ. 2565 

แผน 1 -           

6. การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

จํานวนระบบหรือช่องทางการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ช่องทาง 2 -           
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ภาคผนวก 
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การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตวาทการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 

 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. นางนัยนา จันทา    รองผู้อํานวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน  
ผู้อํานวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 

 2. นายสายัณห์ สีคง    รองผู้อํานวยการ สพม.ศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
3. นางสาวชัสสุภา นันทารมย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มอํานวยการ 
4. นายปวิช พรศิรชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 5. นายอัคคณัฐ  อัยรา   ผู้อํานวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ี 
      ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 6. นายเสวก  พันธุ์อ้น   ผู้อํานวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 7. นางศิวภา บัวสุวรรณ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวงัหินวิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.นายกิติศักดิ์  นิโรจน์   ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าท่ี 

      ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 9. นางปวีณา  ประสพสิน   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 

10. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
11. นายนราพงษ์  เถาวัลย์  นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
     ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
12. นางสาวปิยธิดา  แม้นบุญ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
-ไม่มี- 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
  1.1 ด้วยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จะดําเนินการวิเคราะห์
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปูองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ในการดังกล่าว สพม.อุทัยธานี ชัยนาท จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห์  
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท ตามคําส่ังท่ี 33/2565 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565 และเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้เป็นไปตามกําหนดการ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจ าปี พ.ศ. 2565 
สพม.อุ ทัยธานี  ชัยนาท กํ าหนดความ เ ส่ียง ท่ี เกี่ ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน (ปัจ จัยความเ ส่ียง )  
จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. การใช้อํานาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ 

ผลการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามความเส่ียงท้ัง 4 ประเด็นหลัก ปรากฏข้อมูลว่าเป็นไปตาม
มาตรการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 

ระเบียบวาระที่ 4      การจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ฝุายเลขาฯ การดําเนินการจัดทํารายงาน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2) กระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหากไม่มีการปูองกันท่ีเหมาะสม 
4) แนวทางการปูองกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
- การปูองกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
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5) หลังจากได้วิเคราะห์ท้ัง 4 ข้อเรียบร้อยแล้วก็จะมาสรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงมท่ีเกี่ยวกับ
ผลประ โยชน์ ทับซ้ อน  สํานั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษามั ธยม ศึกษาอุ ทั ยธานี  ชัยนาท ประ จําปี  
พ.ศ. 2565 จํานวน 4 ประเด็นหลัก หรือจะมากกว่านี้ก็ได้ 

6) นําผลท่ีไ ด้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตาราง
ความเส่ียง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อนจึงเสนอท่ีประชุม
วิเคราะห์ว่ายังมีกลุ่มงานใดท่ีมีความเส่ียง 

1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสอย่างไม่เหมาะสม คือ  

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การบริหารงบประมาณและการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ามาประมูลหรือขายสินค้า 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
- การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 

3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหน้าท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
- งบประมาณแผ่นดิน 

4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างท่ีดี 
- การปูองกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างสม่ําเสมอ 

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มิติที่ประชุม 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท กําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อน (ปัจจัยความเส่ียง) จํานวน 4 ประเด็น
หลักดังนี้ 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การบริหารงบประมาณและการเงิน 3 3 9 1 
2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 3 6 2 
3 การใช้อํานาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 5 5 5 3 
4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ 5 5 5 3 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการด าเนินงาน(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง   
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง   
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม   
๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง   
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง   

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเส่ียง  
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้   
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕–๒๕ คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) ๙–๑๔ คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔–๘ คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับตํ่า(Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

 

ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  

 

 
 
 
 
 

 

ซึ่งจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใชเกณฑในการ 
จัดแบง ดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง  
คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 มาตรการก าหนด 
การแสดง 

สีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  ๑๕–๒๕ คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High)  ๙–๑๔ คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 
ปานกลาง (Medium)  ๔–๘ คะแนน  ยอมรับความเส่ียง แต่มี 

มาตรการควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low)  ๑-๓ คะแนน  ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

       

ระดับความเสีย่ง = โอกาสในการเกิดเหตุการณต่างๆ x  ความรุนแรงของเหตุการณต่างๆ  
   (Likelihood  x  Impact)  
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ระเบียบวาระที่ 5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 หลักจากได้วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเรียบร้อยแล้ว  
นําผลการวิเคราะห์มาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 265 ซึ่งจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560-2564) ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย โดยในส่วนท่ีจะต้องดําเนินการ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตัวช้ีวัดท่ีต้องดําเนินการ
จัดทําแผนเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดการประเมิน ITA  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
  -ไม่ม-ี 
 

เลิกประชุม 16.30 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      (นางสาวปิยธิดา  แม้นบุญ) 
               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                           เลขานุการ 
 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

           (นางนัยนา  จันทา) 
        ประธานคณะกรรมการ 
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