
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สินบน 
การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ 
การตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

นโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 

ความโปร่งใส 
ในระบบงบประมาณ 

1. พฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน 

2. ทัศนคติและ
พฤติกรรม
ประชาชน 

3. คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

หน่วยงานภาครัฐ 

การด าเนินคดี 
8. ตามกรอบระยะเวลา 
9. ถูกฟ้องกลับ 

จ านวนคดีทุจริต 
4. ภาพรวม 
5. รายหน่วยงานทีถู่กชี้มูลวินัย 
6. รายหน่วยงานทีถู่กชี้มูลทุจริต 
7. ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
  

Corruption Perceptions Index: CPI 

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิบัติการ ร่าง 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 
 

สารบัญ 
   
  หน้า 

ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร  

ส่วนที่ 2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 

 

 2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
 2.2  แผนระดับที่ 2  
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  
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  2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาติ  
 2.3  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

 3.1 การประเมินสถานการณ ์ปญัหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบตัิการ   
 3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัตกิาร  
  - วตัถปุระสงค์ 

- เปา้หมาย ตัวชีว้ัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม 
- แผนย่อยการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
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  การทุจรติและประพฤติมิชอบ (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) 

 

 3.3 ประมาณการวงเงนิงบประมาณรวม  

ภาคผนวก   
  การประเมินผลตัวชี้วดัตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเดน็ การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนท่ี   

บทสรุปผู้บริหาร 
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ส่วนท่ี   
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
เป้าหมาย : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2)  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา  

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี           
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 (3)  แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนา  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมายของแผนย่อย 
การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒ 
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๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) วัตถุประสงค์รวม 
1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแสเมื่อพบ
เห็นการกระท าความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

2. ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ
การก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

4. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน  (ไต่สวน       
ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท า
และบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติ
เพ่ิมเติม 

6. ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

(2) เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ 

(3) จุดเน้นการปฏิรูปในระยะเวลา ๕ ปี  
1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

- ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ภายใน ๒ ปี 

2) ด้านการป้องปราม 
1. ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ ให้ส่วน

ราชการต้องมีการก าหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบแนว
ทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ และประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะ 

2. ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, ๒๕๓) 

3. ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
4. ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่ง

เงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้ 
  3) ด้านการปราบปราม 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 
 

หน้า  4 

มาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

2. ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจากการกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อ
หน้าที่ การใช้อ านาจโดยมิชอบ และการร่ ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการไต่ส วนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓) 

3. กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ หรือมีสถานะ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยแจ้งให้
ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนใช้อ านาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที 

4. เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน  

5. ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขั้นตอนเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
  4) ด้านการบริหารจัดการ  

1. ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

2. จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-
Corruption Capacity Building Institute) 

(4) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  

1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี

กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็น
การกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
5 ปี 
ตัวชี้วัด 

1. มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบที่เป็นอิสระและได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน 

2. มีพิพิธภัณฑ์ต่อต้านทุจริต ๕ แห่งในภูมิภาค 
3. มีเครือข่ายต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบภาคประชาชนทุกจังหวัดและไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 

๕ กลุ่ม 
4. มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต (Watch Dog) ที่มีประสิทธิผลในทุกจังหวัด 
5. มีกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบภาคประชาชน 

กลยุทธ์ 
1. เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ         

โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
2. ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ภายใน 2 ป ี
3. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต      

ด้วยการชี้เบาะแส เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 
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4. การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง 

5. เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม (1) 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
5 ปี 
ตัวชี้วัด 

1. หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ทั้ง ๕ มิต ิ

2. ทุกหน่วยงานของรัฐมีแนวทางการใช้ดุลยพินิจ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทบทวนให้มีการ
ลดการใช้ดุลพินิจ และมีการบันทึกเหตุผลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในรายงานผลงานประจ าปี  

3. ได้รับการประเมินจาก International Institute for Management Development (IMD) 
และ World Economic Forum (WEF) ในล าดับที่ดีข้ึนทุกปี และไม่มีจุดที่อาจต่ าลง (Trend) 

กลยุทธ์ 
1. ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม.(Merit.System).ได้

เจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่ป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วย
ความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

3. เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝา้ระวงั
การทุจริตในหน่วยงาน 

4. ให้มีการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ 
5. ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 
6. ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
7. ให้เจ้าพนักงานของรัฐอ่ืน (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม (2) 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
5 ปี 
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ตัวชี้วัด 
1. มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและมี

ข้อจ ากัดเท่าที่จ าเป็นโดยประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
2. ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของ The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) ในปี ๒๕๖๕ 
3. มีการน าระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และการป้องกันการทุจริตในงานก่อสร้าง 

(CoST) มาใช้อย่างเป็นทางการ 
4. รัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินบาททั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ 
1. ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 2 ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 253) 
2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ

ภาคเอกชนด้านทุจริต (CAC) 
3. ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 
4. ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
5. ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตน      

ซึ่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้ 

4) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม (1) 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อ         

เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
5 ปี 
ตัวชี้วัด 

1. มีการบังคับใช้การด าเนินการทางจริยธรรมและวินัยที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิผลกับ   
เจ้าพนักงานของรัฐทุกคน 

2. การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
3. จ านวนคดีที่ ป.ป.ช./ป.ป.ท. ไต่สวนลดลงร้อยละ ๑๐ ในแต่ละปีกลยุทธ์เร่งสร้าง 

กลยุทธ์ 
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและ

มาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

2. เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจากการกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อ
หน้าที่ การใช้อ านาจโดยมิชอบ และการร่ ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (ตอบสนองการอนุวัติการตาม UNCAC 2003) 

4. ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไก
รองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 
 

หน้า  7 

5. กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ หรือมีสถานะ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยแจ้งให้
ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนใช้อ านาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที 

6. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ 

5) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม (2) 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล 

พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการ
ฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตก
เป็นของแผ่นดิน และในกรณีท่ียังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 

กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
5 ปี 
ตัวชี้วัด 

1. การไต่สวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบสามารถน าตัวผู้กระท าผิดขึ้นสู่ศาลได้ในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดทุกคดี 

2. จ านวนคดีที่ชี้มูลแล้วแต่ศาลยกฟ้องไม่เกินร้อยละ ๕ 
3. สามารถน าทรัพย์สินที่รัฐเสียหายกลับมาได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
4. มีฐานข้อมูลคดีทุจริตประพฤติมิชอบและมาตรการป้องกันมิให้การทุจริตประพฤติมิชอบ

ลักษณะนั้นทุกคดีเกิดขึ้นอีก 
กลยุทธ์ 

1. ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขั้นตอนเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
2. จัดท าและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ       

ทุกหน่วยงาน 
3. เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็น  

ของแผ่นดิน 
4. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท า

ทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
5. ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 

6) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
5 ปี 
ตัวชี้วัด 

1. รัฐมีกลไกและมาตรการในการประสานงานระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีมาตรการประสานการขับเคลื่อนด้านการประสานการบริหารและประสานการตรวจสอบ  

ที่มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
3. มีสถาบันวิชาการระดับชาติที่เป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าที่ในทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 
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4. มอบหมายหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของทุกภาคส่วน 
2. ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
3. จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-

Corruption Capacity Building Institute)  
4. การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑)   วัตถุประสงค์ที่ 5   

เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส.ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

๒)   เป้าหมายรวมที่ 6  
มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
๓)   ยุทธศาสตร์ที่ 6  

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
3.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
3.2)  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑)   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  

รองรับวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

๒)   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต 

๓)   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต  

ของหน่วยงานภาครัฐ 
๔)   ตัวชี้วัด 

1. ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

๕)   กลยุทธ์ 
1. น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
2. ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และให้

บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
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4. รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 
 

๒.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
1)   วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
2)   พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

3)   ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต.(Corruption.Perceptions.Index.:.CPI).ของประเทศไทย 
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ส่วนท่ี   
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 
 

 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 

๓.๑.๑ การประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑.๒ ความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในช่วงต่่ากว่า 40 คะแนนมาโดยตลอด 
โดยค่าคะแนนล่าสุด องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้เผยแพร่ผลดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ ซ่ึงประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ๓๖ คะแนน อยู่ในล่าดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้า
ร่วมการประเมินทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ คะแนนเท่ากับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อันดับต่่าลง จากอันดับในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ทีป่ระเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๙๙ จาก ๑๘๐ ประเทศ 

๓ 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580  

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น 21  
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

หมายเหต:ุ ในปี พ.ศ. 2538 – 2554 เป็นระบบคะแนน 1 – 10 ส่วนปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เป็นระบบคะแนน 1 - 100 
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จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน 9 แหล่ง ประเทศไทยได้คะแนนสูงขึ้น 3 แหล่ง คะแนนเท่าเดิม 
4 แหล่ง และคะแนนลดลงจากปีก่อน มี ๒ แหล่งข้อมูล โดยปัญหาส่าคัญ คือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีแนวโน้มมากขึ้น และเจ้าหน้าทีย่ังคงมีพฤติการณเ์รียกรับผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูล World Justice Project (WJP) ปี ๒๕๖๒ ได้ ๓๘ คะแนน, ปี ๒๕๖๑ ได้ ๔๐ 
คะแนน (ลดลง ๒ คะแนน)  WJP รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประเมินค่าความ
โปร่งใส โดยใช้ ๘ หลักเกณฑ์ เน้นเรื่องหลักนิติธรรม แต่ปีที่ผ่านมา องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) น่า
เกณฑ์ด้านการปราศจากคอร์รัปชันและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ทรัพย์สินของราชการของข้าราชการ
สายบริหาร ตุลาการ ต่ารวจ ทหาร และสภานิติบัญญัติคะแนน ๓๘ ที่ลดลง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง
ภาคประชาชนมองว่า กลุ่มข้าราชการยังคงใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน และมีแนวโน้มว่า
จะใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากข้ึน 

๒. แหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Institute (V-DEM) ปี ๒๕๖๒ ได้ ๒๐ คะแนน, ปี ๒๕๖๑ 
ได้ ๒๑ คะแนน โดย V-DEM วัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและ
ตุลาการ ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการด้วยค่าถามที่ว่า การทุจริตทาง
การเมืองเป็นที่แพร่หลายมากน้อยเพียงใด (How pervasive is political corruption?) ใน ๔ กลุ่ม คือ ภาครัฐ ผู้บริหาร
ระดับสูง  ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ คะแนน ๒๐ คะแนนและลดลงไปอีกจากปี ๒๕๖๑ เนื่องจาก
ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้เพ่ิงผ่านการเลือกตั้ง แต่สภาพพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้องยังคงมีอยู่ 

๓.๑.2 ความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการฯ 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราว
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการจัดท่า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก่าหนดให้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการ
จัดท่ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท่าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก่าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ... แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย ... 

คณะกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์ชาติจัดท่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ่านวน 23 ฉบับ โดยได้
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่านักงาน ป.ป.ช. 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ส่านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 120/2562 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นด้วยกับการ
เสนอเป็นเจ้าภาพดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตามที่ส่านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ 
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ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค่าสั่ง ที่ 392/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2560 - 2580) โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานจากอัยการสูงสุด 
ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้เห็นชอบให้มีการจัดท่าแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่านักงาน ป.ป.ช. มีกลไกและเครื่องมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างมี
เอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ยึดเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนย่อย และแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น      
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นหลัก พร้อมทั้งได้ศึกษาวิเคราะห์และเพ่ิมเติมกลยุทธ์รวมถึงแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันจัดท่าและใช้เป็นกรอบทิศทางในการท่างานนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการโดยค่านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ       
ด้านต่าง ๆ ด้วย 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

 แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 
จัดท่าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือส่าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันสู่การปฏิบัติ  
และบริหารการด่าเนินงานให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก่าหนด  

๓.๒.2 ภาพรวม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม 

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
ค่าเป้าหมาย  ปี 2563 - 2565 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 

และ/หรือได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน 

3.๒.๓ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
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๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
ปี 2563 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 46 
ปี 2564 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 48 
ปี 2565 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปี 2563 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 46 

ปี 2564 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 48 

ปี 2565 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด่าเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ปี 2563  หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป) 

ปี 2564  หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)  

ปี 2565  หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป) 

เป้าหมายที่ 2  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

ตัวชี้วัดที่ ๒.1  จ่านวนคดีทุจริตในภาพรวม 
ปี 2563 จ่านวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 6 
ปี 2564 จ่านวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 8 
ปี 2565 จ่านวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 10 

ตัวชี้วัดที่ ๒.2  จ่านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 

2.2.1 จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
ปี 2563 จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 6 
ปี 2564 จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 8 
ปี 2565 จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 

2.2.๒ จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท่าการทุจริต 
ปี 2563 จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท่าการทุจริต ลดลงร้อยละ 6 
ปี 2564 จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท่าการทุจริต ลดลงร้อยละ 8 
ปี 2565 จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท่าการทุจริต ลดลงร้อยละ 10 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.3  จ่านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง 
ปี 2563  จ่านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ ๑๕ 
ปี 2564  จ่านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 20 
ปี 2565  จ่านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 25 

๓) แนวทางการพัฒนา 

๓.๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด 
ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ
ท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกับทุกภาคส่วนในทุกรูปแบบ  

๓.๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่ างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

๓.๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  และพัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ควบคู่กับการก าหนดมาตรการ/กลไกเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือยกระดับจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง และไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นก าหนด
นโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 

๓.๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณา
การติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ข้ันวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 
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๓.๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพ่ือล ดการใช้ดุลพินิจ 
ของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ 
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิ ทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม 
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน 
การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ  
ผู้ให้เบาะแส 

3.๒.๔ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

๑) เป้าหมาย 

การด่าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่  1   กระบวนการด่าเนินคดีทุจริตที่จ่าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายก่าหนด 

ปี 2563 กระบวนการด่าเนินคดีทุจริตที่จ่าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายก่าหนด ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 

ปี 2564 กระบวนการด่าเนินคดีทุจริตที่จ่าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายก่าหนด ไม่เกินร้อยละ ๓๕ 

ปี 2565 กระบวนการด่าเนินคดีทุจริตที่จ่าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายก่าหนด ไม่เกินร้อยละ ๒๕ 

ตัวชี้วัดที่  ๒   จ่านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
ปี 2563 จ่านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 6 ของ

จ่านวนคดีที่ส่งฟ้อง 
ปี 2564 จ่านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ

จ่านวนคดีที่ส่งฟ้อง 
ปี 2565 จ่านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ ๔ ของ

จ่านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

๓) แนวทางการพัฒนา 

๓.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบ  
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
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๓.๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท า
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การ 
บูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกที่ เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ  
กับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตาม
ทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย  ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชน
ในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

๓.๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุจริ ต โดยประมวลจากคดีการทุจริ ตและผู้ เชี่ ยวชาญ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษาและมีความสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง  
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ  
ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 

  
  



หน่วย : ล้านบาท

ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ

1 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์
1  กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมปลูกจติส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวฒันธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน P 15.5736
 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ P 40.9000

2 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
1  มหำวิทยำลัยแม่โจ้

 โครงการสร้างต้นแบบผู้น าเยาวชนส านึกดีสู่สังคมยุค 4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ (Young agent of change) P 3.0000
 โครงการ ต้นกล้าวคัซีนความคิด P 6.3000

2  มหำวิทยำลัยนครพนม

 โครงการการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ให้กับเยาวชนไทยยุคศตวรรษที2่1ในสถานศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

P 22.7736

 โครงการการปลูกฝังจติส านึกในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษามหาวทิยาลัยนครพนม P 9.3716

 โครงการการถ่ายทอดนวตักรรมเกีย่วเนือ่งจากงานวจิยัมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ในมหาวทิยาลัยของรัฐให้กับนักศึกษาในมหาวทิยาลัย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

P 22.9736

3  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก้ำแพงเพชร
 โครงการ ปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ไม่โกงและไม่ทนต่อการทุจริต P 3.0000
 โครงการรวมพลังเครือข่ายเยาวชนไทยต้านทุจริต จงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดัตาก P 2.0000

4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
 โครงการส่ือสร้างสรรค์ที่เกลียดชังคนโกง P 5.4581

5  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
 โครงการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา P 130.0000

3 กระทรวงมหำดไทย
1  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ P 7.2495 7.2495
 โครงการโรงเรียนท้องถิน่สุจริต รู้จกัคิดแยกแยะ P N/A
 โครงการค่ายเยาวชนท้องถิน่จติพอเพียงต้านทุจริต P N/A
หมายเหตุ :
     1 ข้อมูลโครงการจากแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2 ข้อมูลโครงการจากแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     3 ข้อเสนอโครงการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ คร้ังที่ 1 – 5 ในระหวา่งวนัที่ 15 – 21 มกราคม 2563

ตำรำงที่ 1  ข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมำณ พ .ศ. 2565  

หมำยเหตุ

รวมทั งสิ น

หน่วยงำน ลกัษณะโครงกำร
ปีงบประมำณ

63
1

ปีงบประมำณ

64
2

ปีงบประมำณ

65
3

ตวัชี วดัที่ 1.1 ร้อยละของเดก็และเยำวชนไทย มีพฤตกิรรมที่ยดึมั่นควำมซ่ือสตัยส์จุริต

หน้าที่ 1



หน่วย : ล้านบาท

ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ

ตำรำงที่ 1  ข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมำณ พ .ศ. 2565  

หมำยเหตุ

รวมทั งสิ น

หน่วยงำน ลกัษณะโครงกำร
ปีงบประมำณ

63
1

ปีงบประมำณ

64
2

ปีงบประมำณ

65
3

4 กระทรวงศึกษำธิกำร
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต P 221.1003
 โครงการศึกษาธกิารรวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต P 874.7055

2  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน
 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต P 101.1433

3  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา P 4.7798 11.1000
 กิจกรรมพัฒนาลูกเสือและเนตรนารีวสิามัญอาชีวศึกษา P 5.3460
 โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ P 26.3910

4  ส้ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
 โครงการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้เครือข่ายครูภูมิปัญญาไทยเป็นฐาน P 4.7820

5 กระทรวงวัฒนธรรม

1  สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

 โครงการสร้างจติส านึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวฒันธรรม P 6.0281
กระทรวงยุติธรรม

2  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
 กิจกรรมส าหรับส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านซ่ือสัตย์เพื่อป้องกันการทุจริต “พินิจสร้างเด็กดี ตามวถิีความซ่ือสัตย”์ P 1.5000

6 หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

 กิจกรรมหลัก สร้างจติส านึกและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต P P 40.6785
 โครงการปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส่วนรวม ความอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต ส าหรับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเริม
การปกครองท้องถิน่ และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

P
0.6500

 โครงการนักเรียนไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ (โครงการคู่ขนาน)
 โครงการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี 2565 และการประเมินผลการขับเคล่ือน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

P 0.5000

หน้าที่ 2



หน่วย : ล้านบาท

ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ

ตำรำงที่ 1  ข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมำณ พ .ศ. 2565  

หมำยเหตุ

รวมทั งสิ น

หน่วยงำน ลกัษณะโครงกำร
ปีงบประมำณ

63
1

ปีงบประมำณ

64
2

ปีงบประมำณ

65
3

1 ส้ำนักนำยกรัฐมนตรี
1  กรมประชำสัมพันธ์

 โครงการประชาสัมพันธก์ารต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ P 14.4300 14.0000
2 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา P 0.3557
 โครงการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา P 0.2698

3 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์
1  กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

 โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการกลไกการต่อต้านการทุจริต P 2.1754
4 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

1  มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
 โครงการการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชน P 0.7000

2  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
 โครงการ เสริมสร้างวฒันธรรมและพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สังคมประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

P 1.2650

3  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
 โครงการ ปลูกฝังวธิคิีด ปลุกจติส านึก ให้มีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต P 0.0640

5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1  กรมปศุสัตว์

 โครงการขยายผลการปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม P 1.6530
6 กระทรวงมหำดไทย

1  กรมกำรปกครอง
 โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่ P 328.8866

2  กรมกำรพัฒนำชุมชน
 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

 กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติในการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใสให้แก่ข้าราชการและเครือข่ายผู้น าการพัฒนาชุมชน 15.4995

 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 8.2988
3  กรมที่ดิน

 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน 4.5479

ตวัชี วดัที่ 1.2 ร้อยละประชำชนที่มีวฒันธรรมค่ำนิยมสจุริต มีทัศนคตแิละพฤตกิรรมในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ
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4  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
 โครงการสร้างเครือข่าย To Be Strong ต้านทุจริต P N/A
 โครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อต้านการทุจริต P N/A
 โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรต้นแบบ To Be Strong WATCH & VOICE ต้านทุจริต P N/A

7 กระทรวงแรงงำน
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

 โครงการ : สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน" P 2.5682 2.9080
 โครงการ : แรงงานยุคใหม่ร่วมสร้างสังคมไม่ทนทุจริต P 0.5260

8 กระทรวงวัฒนธรรม
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต P 1.7784
2  ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)

 โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวฒันธรรมและมิติด้านสังคม P 4.0860 6.1617
9 กระทรวงศึกษำธิกำร

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร    
 โครงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษำธิกำร : กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำดปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต
 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม P 3.9800
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต P 2.4334

 โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หลักสูตรสร้างวทิยากรผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต

P N/A

 โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธกิารในส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ P N/A
 โครงการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ P N/A

2  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน
 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
 กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความดปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน P 52.8927

3  ส้ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
  โครงการขยายผลการปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม P 0.6200

10 กระทรวงสำธำรณสุข
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
 กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต P 11.0002
 โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 P 3.3320

2  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

 โครงการ การขยายผลโครงการปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ P 2.9910
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11 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

โครงการขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 P 2.2500 2.2750

โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ระดับเขตพื้นที)่ P 2.1850 5.3600

โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต P 2.0000 8.5750
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต P 8.2000

โครงการเสริมสร้างความรู้ ปลูกจติส านึก คุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ P 3.0000

โครงการสร้างความร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตระหวา่งหน่วยงานด้านความมัน่คงและกระบวนการยุติธรรม P N/A

โครงการขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตระหวา่งหน่วยงานด้านความมัน่คงและกระบวนการยุติธรรม P N/A

โครงการป้องปรามการทุจริตตามหลักสูตรการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานด้านความมัน่คงและกระบวนการยุติธรรม P N/A

2  ศูนย์อ้ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.)

 โครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้

 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบอย่างยัง่ยืน (3 กิจกรรมย่อย) P 12.8000
12 หน่วยงำนของรัฐสภำ

1  ส้ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

 โครงการ ผสานพลังมุง่สู่ส านักงานเลขาธกิารผู้แทนราษฎร Strong : องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 P 0.5930

13 หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร
1  ส้ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจเงินแผ่นดิน
 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน P 0.7600
 กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ P 2.3000
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน P 2.1000

2  ส้ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต P 3.4611

3  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
 โครงกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
     -กิจกรรมสร้างจติส านึก และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต P 23.7511
     -กิจกรรมพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต P P 77.9567 210.5166
 โครงการ STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต P P P N/A
 โครงการปลูกฝังวฒันธรรม ค่านิยม สุจริตให้แก่นักการเมืองระดับประเทศ P N/A
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง P N/A
 โครงการประเมินความเชือ่มัน่ของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง P N/A
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1 ส้ำนักนำยกรัฐมนตรี
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

 โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต P 5.0069
 โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธภิาพการบริหารงานภาครัฐ P 5.5000
 โครงการสร้างการรับรู้และความตะหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธภิาพการบริหารงานภาครัฐ ด าเนินงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

P N/A

2  ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ
 โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 P 1.5000

3  ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
 โครงการเพิ่มการประเมินและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อต้านทุจริตใน สศช. P 1.1714

4  กองอ้ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจักร
 โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต P 0.0535

5  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

 โครงการพัฒนาสมรรถณะของบุคลากรภาครัฐด้านการป้องกันการทุจริต P N/A
2 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

1  องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน (องค์กำรมหำชน)
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการการด าเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล (ITA) P 1.5000 2.7000

3 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

 โครงการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบแก่บุคลากรกระทรวง พม.ตามหลักธรรมาภิบาล P 0.6500

 โครงการส่ือสารและเผยแพร่ผลการด าเนินการต่อต้านการทุจริตของกระทรวง พม. สู่สาธาณะ P 1.0000
4 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อร้องเรียนทุจริตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ P 1.0000

2  กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว
 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สค. P 0.8000

3  กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 P 2.6700

4  สถำบนัพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
 โครงการ พอช. ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ทันภัยการทุจริต P 0.0500

5  ส้ำนักงำนธนำนุเครำะห์
 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน P 0.3500
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ต่อสาธารณะ
ผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

P 1.0000

ตวัชี วดัที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA
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5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม P 1.0000 1.1000
2  มหำวิทยำลัยนครพนม

 โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริตของมหาวทิยาลัยนครพนม P 2.4776
3  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบ่ำ้นจอมบงึ

 โครงการ : เสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต P 0.1375
4  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

 โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 P 9.6400
6 กระทรวงคมนำคม

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
 โครงการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ P 2.3076

7 กระทรวงพำณชิย์
1 ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณชิย์

 โครงการพัฒนาจติส านึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ P 2.0000 2.0000
2 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

 โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและไร้ทุจริต P 0.3000
3 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

 โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวทิยาการของบุคลากรในการป้องกันการทุจริต P 0.3300
4 ส้ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจติส านึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ P 0.3140
5  องค์กำรคลังสินค้ำ

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตขององค์การคลังสินค้า P 0.4531
8 กระทรวงมหำดไทย

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
 โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย P 42.8044
 โครงการ สร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.) P 44.9446

2  กรมพัฒนำชุมชน
 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด P 10.7462
 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด  กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน P 0.3167

3  กรมที่ดิน
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมที่ดิน P 2.0116

4  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
 โครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับชุมชน P N/A
 โครงการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ P N/A
 โครงการติดตามการด าเนินการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ P N/A
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9 กระทรวงยุติธรรม
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

 โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม P 2.8696 3.4430
2  กรมบงัคับคดี

 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหารกรมบังคับคดี P 0.7320
3  สถำบนันิติวิทยำศำสตร์

 โครงการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี P 0.1109
4  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมยำเสพติด

 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) P 0.0700
10 กระทรวงแรงงำน

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

 โครงการ : กระทรวงแรงงานร่วมขับเคล่ือนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) P 0.4694 0.5010

 โครงการ : พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต P 0.1486 0.1520

 โครงการ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงานของผู้บริหารยุคใหม่ P 0.5780
11 กระทรวงพลังงำน

1 กรมธุรกิจพลังงำน
 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการประกอบธรุกิจน้ ามันเชือ้เพลิง P 2.1532

12 กระทรวงศึกษำธิกำร
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

 โครงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษำธิกำร : กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำดปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต

 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธกิาร P 1.7145
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธกิาร P 0.2555
 โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธกิาร P 39.9735

2  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน
 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารการจดัการ P 262.7749
 กิจกรรมพัฒนานวตักรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก P 166.3878
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เพื่อยึดความซ่ือสัตย์สุจริต P N/A

3  ส้ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
 โครงการยกระดับคุณภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสกศ. สู่ระบบราชการ 4.0 P 1.1082
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13 กระทรวงสำธำรณสุข
1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
  กิจกรรม เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต P 1.2767

2  กรมอนำมัย

 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสและกำรปอ้งกันกำรทุจริตเชิงรุกกรมอนำมัย

  กิจกรรม พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย P 1.1356
 โครงการยกระดับการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย P 1.5500

3  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 P 53.7590

 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการป้องกันการทุจริตแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 P 3.4005
4  กรมกำรแพทย์

 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต P 1.1448

กระทรวงวัฒนธรรม

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ P 0.6900

กระทรวงกำรคลัง

1  กรมบญัชีกลำง

 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อลดปัญหาการทุจริตที่เกิดขึน้ในหน่วยงานภาครัฐ P N/A

14 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ

 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ P 1.5000 7.0000
 โครงการปลุกจติส านึกเจา้หน้าที่ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต P 1.5000 8.0000
โครงการปรับปรุงการออกแบบข้อค าถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส P N/A

2  ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ
 โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพในการอ านวยความยุติธรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม P 0.6956

3  ศูนย์อ้ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.)
 โครงกำรบรูณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในพื นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบอย่างยัง่ยืน (3 กิจกรรมย่อย) P 11.5000
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15 หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

 กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน P P 84.0829 111.1194

 โครงการเสริมพลังตรวจสอบสาธารณะจากทุกภาคส่วน P N/A

 โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แก่หน่วยงานภาครัฐ P N/A

 โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในหน่วยงานภาครัฐ P N/A

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ P N/A

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวสิาหกิจ และองค์การมหาชน P N/A

 โครงการส่ือสารสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ประชาสัมพันธเ์ชิงรุกทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที)่ P N/A
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 P N/A
 โครงการประเมินผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต P N/A
 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 P N/A
 โครงการตรวจสอบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส P N/A

1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
1  ส้ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

 โครงการการปรับตัวองค์การภาครัฐ องค์กรท้องถิน่เพื่อการเปล่ียนแปลง P 250.0000
2  มหำวิทยำลัยมหิดล

 โครงการ ศึกษาและจดัท าแนวทางการป้องกันและก าจดัคอรัปชัน่ในการท า EIA ของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และเมืองขนาดใหญ่ขององค์กรเอกชนในประเทศไทย P 0.9000

 โครงการประเมินผลสัมฤทธิม์าตรการและกลไกการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ P 20.0000

3  ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบการด าเนินโครงการ P 62.0440

2 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
 โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อบูรณาการงานคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. P 0.2500
 โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ ศปท. P 0.7500 0.7500
 โครงการประชาสัมพันธศู์นย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ P 1.2000
 โครงการเสริมสร้างแกนน าเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต P 1.5000
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติการด้านคุ้มครองพยาน P 0.2500

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การด าเนินการแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับดูแลการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของตนซ่ึงเงินสดและตราสารเปล่ียนมือตามพันธกรณี
อนุสัญญาสหประชาชาติ วา่ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003)

P 0.2000

ตวัชี วดัที่ 2.1 จ้ำนวนคดทีุจริตในภำพรวมลดลง
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 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ (งบลงทุน) P 16.4370
 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการและแลกเปล่ียนข้อมูลตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) (งบลงทุน) P 17.6370
 โครงการสร้างระบบเฝ้าระวงัและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ P 1.0000 1.2000
 โครงการัดท าหลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต P 0.4300
 โครงการจดัท าหลักสูตรให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการก าหนดมาตรการป้องกันการจา่ยสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ P 0.5000
โครงการหลักสูตรบรรษัทภิบาลให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการก าหนดมาตรการป้องกันการจา่ยสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ P 1.0000
โครงการศึกษามาตรการเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ P 1.0000
โครงการศึกษาและพัฒนางานวชิาการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ P 2.5000
โครงการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) P 0.8000
โครงการประเมินความเส่ียงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 P 27.7300

3 หน่วยงำนของรัฐสภำ
1  ส้ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

 โครงการจดัท าระบบประมวลผลข้อมูลและประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติ P 2.0000
4 หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร

1  ส้ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ
 กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการเงินตาม พ.ร.บ.วนิัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 158.4827
 กิจกรรมการตรวจสอบการป้องกันความเสียหาย 4.9977
 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 1.3234
 กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามตัวชีว้ดัการรักษาวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 3.7500
 กิจกรรมการสัมมนาทางวชิาการเพื่อการพัฒนาการรักษาวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 0.1291
 กิจกรรมการจดัท าคู่มือการปฏิบัติด้านการรักษาวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 0.2359

2  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
 โครงกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
 กิจกรรมการพัฒนากระบวนการ และกลไกการปราบปรามการทุจริต P 24.8470
 กิจกรรมเสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะและสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง P 40.3811
 กิจกรรมตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้นของผู้มีหน้าที่ยืน่บัญชี P 15.2975
 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้นของผู้มีหน้าที่ยืน่บัญชีตามปราศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และด าเนินการกรณีร่ ารวยผิดปกติ P P 31.0660
 กิจกรรมหลัก เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ และพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง P P 59.7372
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต P P 54.5031
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1 ส้ำนักนำยกรัฐมนตรี
1  กองอ้ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจักร

 โครงการพัฒนาและจดัท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการจดัการเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน P 1.0470
2 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

1  ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
 โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในการวางระบ มาตรการ ก ากับและติดตามการปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา P 0.3816

1 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 P 0.3000
โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อบูรณาการงานด้านคุ้มครองพยาน P 0.3000

2  ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ
 กองบงัคับกำรปอ้งกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 โครงการรวบรวม วเิคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานราชการ P 4.5600

3  ส้ำนักงำนปอ้งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 โครงการ : สืบสวน ปราบปรามเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน P 1.6400 5.8000

2 หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

 กิจกรรมหลัก ปราบปรามการทุจริต P P 167.6239 308.0836
 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนประสิทธภิาพการด าเนินคดี เชน่ จดัท าระบบรับเร่ืองร้องเรียนทุจริตร่วมกนั ฐานขอ้มลูคดีต่างๆ 
ลดปัญหาเอกสารที่เป็นกระดาษ น าระบบ digitaI มาใชส้นับสนุนการปฏบิัติงาน การ พัฒนาระบบฐานขอ้มลูให้ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของหน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต

P N/A

 กจิกรรม ปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้บุคลากรมคีวามเป็นมอือาชพีและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น P N/A
 กจิกรรมการปรับปรุงและแกไ้ขกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอปุสรรคที่ท าให้การด าเนินคดีทุจริตมคีวามล่าชา้ P N/A

 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามการทุจริต โดยมหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด้านปราบปรามการทุจริตเขา้ร่วมทุกหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้และ
แลกเปล่ียนขอ้มลูระหวา่งกนั สร้างเครือปราบปรามการทุจริตระหวา่งหน่วยงาน

P N/A

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประเมนิสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยใ์นส านักงาน ป.ป.ช. P N/A
 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการด าเนินคดีด้านปราบปรามการทุจริต P N/A
  โครงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อด าเนินคดีทุจริตที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้อง (Task force) 
เช่น ปปช. ปปท. ปปง. สรรพากร dsi. อัยการ กอ.รม. ศปท. ฝ่ายวนิัยของส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น

P N/A

 กิจกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินคดีทุจริต P N/A
  โครงการสัมมนาหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อถอดบทเรียน สรุปปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการท างานประจ าปี P N/A

ตวัชี วดัที่ 2.3 จ้ำนวนคดทีุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด้ำรงต้ำแหน่งทำงกำรเมืองลดลง

ตวัชี วดัที่ 3.1 กระบวนกำรด้ำเนินคดทีุจริตที่จ้ำเป็นตอ้งขอขยำยระยะเวลำเกินกวำ่กรอบเวลำปกตทิี่กฎหมำยก้ำหนด

ตวัชี วดัที่ 2.2 คดทีุจริตในหน่วยงำนลดลง

หน้าที่ 12



หน่วย : ล้านบาท

ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ

ตำรำงที่ 1  ข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมำณ พ .ศ. 2565  

หมำยเหตุ

รวมทั งสิ น

หน่วยงำน ลกัษณะโครงกำร
ปีงบประมำณ

63
1

ปีงบประมำณ

64
2

ปีงบประมำณ

65
3

ตวัชี วดัที่ 3.2 จ้ำนวนคดอีำญำที่หน่วยงำนไตส่วนคดทีุจริตถูกฟ้องกลบั
3 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ส านักงาน ป.ป.ท. P 3.7400

2  ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ
 โครงการบูรณาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ P 0.6966

3  มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบรรยายฟ้องคดีทุจริตอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้องกลับ P 2.0000

4 หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร
1  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

โครงการสร้างมาตรฐานในการรวบรวมพยานหลักฐาน P N/A
โครงการบริหารคดีให้มีมาตรฐานเดียวกันในหน่วยงานที่เกีย่วข้อง P N/A
 โครงการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีคุณภาพและเหมาะสม และส ารวจความเชือ่มัน่ในการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ช. P N/A
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หนว่ย : ล้านบาท

ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ
ตวัชี วัดที ่1.1 รอ้ยละของเดก็และเยำวชนไทย มพีฤตกิรรมทีย่ึดมัน่ควำมซ่ือสัตย์สุจรติ

 โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทจุริตในเด็กและเยาวชนไทย P 5.0000      โครงการที่ยังไม่ได้ระบุ

 โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมค่านยิมชาติ ยึดมัน่อุดมการณ์สุจริต P 2.5000      เจา้ภาพหลัก

 โครงการเด็กและเยาวชนไทยไม่ทนต่อการทจุริต P 77.0000      ในการด าเนินการ

 โครงการวจิัยและนวตักรรมระบบพฤติกรรมการต่อต้านทจุริตของเด็กและเยาวชนไทย P 3.0000 87.5000                 
ตวัชี วัดที ่1.2 รอ้ยละประชำชนทีม่วีัฒนธรรมค่ำนิยมสุจรติ มทีศันคตแิละพฤตกิรรมในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ตวัชี วัดที ่1.3 รอ้ยละของหน่วยงำนทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมนิ ITA
 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ P N/A
 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการต่อต้านการทจุริตของหนว่ยงานภาครัฐ P N/A
 โครงการส่งเสริมการประเมิน ITA ของหนว่ยงานภาครัฐใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกัน P N/A
 โครงการส่งเสริมการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการประเมิน ITA (1) P N/A
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกับการทจุริตของหนว่ยงานภาครัฐ (2) P N/A
 โครงการต้นแบบหนว่ยงาน ITA (5) P N/A      โครงการที่ระบใุห้

 โครงการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการปอ้งกันการทกุจริตภาคประประชาชน P N/A      ทุกหน่วยงานด าเนินการ

 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพมาตรการปอ้งกันการทจุริต P N/A
 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลการด าเนนิงานภาครัฐ P N/A
 โครงการปลูกจิตส านกึบคุลากรภาครัฐคิดถึงประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตน P N/A
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภบิาลในทกุหนว่ยงาน P N/A
 โครงการก ากับติดตามประสิทธภิาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส P N/A
 โครงการคลินกิที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส P N/A
 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการและกลไกลการต่อต้านการทจุริตในหนว่ยงานภาครัฐ P N/A
หมายเหตุ :
     1 ข้อมูลโครงการจากแผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
     2 ข้อมูลโครงการจากแผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
     3 ข้อเสนอโครงการจากการประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ คร้ังที่ 1 – 5 ในระหวา่งวนัที่ 15 – 21 มกราคม 2563

ตารางที่ 2  ข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

หมายเหตุ

รวมทั งสิ น

หน่วยงำน ลักษณะโครงกำร
ปงีบประมาณ 

63
1

ปงีบประมาณ 

64
2

ปงีบประมาณ 

65
3
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หนว่ย : ล้านบาท

ตน้น ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ

ตารางที่ 2  ข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

หมายเหตุ

รวมทั งสิ น

หน่วยงำน ลักษณะโครงกำร
ปงีบประมาณ 

63
1

ปงีบประมาณ 

64
2

ปงีบประมาณ 

65
3

ตวัชี วัดที ่2.1 จ้ำนวนคดทีจุรติในภำพรวมลดลง
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวนิยัและโทษทางวนิยั P N/A
โครงการสร้างความตระหนกัถึงผลและโทษจากการทจุริต P N/A      โครงการที่ยังไม่ได้ระบุ

โครงการเสริมเสร้างระบบตรวจสอบการทจุริต P N/A      เจา้ภาพหลัก

โครงการประชาสัมพันธก์ารต่อต้านการทจุริต (วนิยัทจุริตกรณีศาลตัดสินถึงที่สุด) P N/A      ในการด าเนินการ

โครงการเทคโนโลยีส่ิงผิดกฎหมาย (เช่น ปา้ยโฆษณา ส่ิงล่วงล  าล าน  า) P N/A
โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนนโยบายและการบงัคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธภิาพ P N/A

ตวัชี วัดที ่2.2 คดทีจุรติในหน่วยงำนลดลง
โครงการเสริมเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อลดการทจุริต (แบง่เปน็สองส่วน คือ ผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่ของรัฐ) P N/A      โครงการที่ยังไม่ได้ระบุ

โครงการการด าเนนิการตามพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ P N/A      เจา้ภาพหลัก

โครงการด าเนนิการตามพระราชบญัญัติการมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ P N/A      ในการด าเนินการ

โครงการการประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ P N/A
โครงการเฝ้าระวงัการทจุริตภายในหนว่ยงาน P N/A

ตวัชี วัดที ่2.3 จ้ำนวนคดทีจุรติทีเ่ก่ียวขอ้งกับผู้ด้ำรงต้ำแหน่งทำงกำรเมอืงลดลง

ตวัชี วัดที ่3.1 กระบวนกำรด้ำเนินคดทีจุรติทีจ่้ำเปน็ตอ้งขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกตทิีก่ฎหมำยก้ำหนด

ตวัชี วัดที ่3.2 จ้ำนวนคดอีำญำทีห่น่วยงำนไตส่วนคดทีจุรติถูกฟ้องกลับ
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กลุม่เป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1.1  ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่ความซ่ือสัตย์สุจริต
ตัวชี้วดัที ่1.2  ร้อยละของประชาชนทีม่ีวฒันธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วดัที ่1.3 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐทีผ่่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วดัที ่๒.1  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม
ตัวชี้วดัที ่๒.2  จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
ตัวชี้วดัที ่๒.3  จ านวนคดีทุจริตทีเ่กีย่วข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
โครงการต้นน  า เป็นโครงการทีส่่งเสริมวฒันธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองเต็มขัน้ สามารถท าหน้าทีค่วามเป็นพลเมืองทีดี่ 

มีจิตส านึกยึดมัน่ในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวนิัย และเคารพกฎหมาย

โครงการกลางน  า มุง่เน้นการพัฒนาและปรับพฤติกรรมเพือ่สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองทีดี่ มีวฒันธรรมสุจริต  สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
เร่งขับเคล่ือน รณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ผ่านกลไกต่างๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคการศึกษา ศาสนา ส่ือมวลชน ภาคธรุกิจบันเทิง ฯลฯ
มุง่เน้นการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน เพือ่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมประโยชน์สาธารณะมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน และบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบกับทุกภาคส่วนในทุกรูปแบบ

โครงการปลายน  า สรุปบทเรียน สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองทีดี่ มีวฒันธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวฒันธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวยั ทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรฐัให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจรติ
โครงการต้นน  า มุง่เน้นการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ประกอบการยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

เป็นโครงการทีส่่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติหน้าทีร่าชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าทีก่ารงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
เป็นโครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

โครงการกลางน  า เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพือ่สกัดกัน้มิใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีการก าหนดมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตภายในองค์กร

โครงการปลายน  า ด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
สรุปบทเรียน สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าทีข่องข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต

     เป้าหมายที ่2  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ตารางที่ 3  ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการ

ลักษณะโครงการ

               ค าอธิบาย   การจัดท าโครงการเพือ่ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาศัยแนวคิดการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการ โดยการจัดท าโครงการเพือ่ให้บรรลุแต่ละเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการตอต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องเป็นโครงการทีม่ีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า

     แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     เป้าหมายที ่1 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

หน้าที่ 1



กลุม่เป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ หมายเหตุลักษณะโครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี มีคุณธรรม จรยิธรรม ความซ่ือสัตย์สุจรติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

โครงการต้นน  า
เป็นโครงการในลักษณะการพัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

มีการรวบรวม และพัฒนาฐานข้อมูลการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วดัความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย

มุง่เน้นการจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และมาตรการป้องกันการทุจริตเกีย่วกับสินบน
เป็นโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

โครงการกลางน  า เร่งเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และมาตรการป้องกันการทุจริตเกีย่วกับสินบน
มุง่เน้นการจัดท ามาตรการป้องกันความเส่ียงต่อการทุจริตเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการขนาดใหญ่

โครงการปลายน  า ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มาตรการป้องกันความเส่ียงต่อการทุจริต
ในการจัดซ้ือจัดจ้างขนาดใหญ ่มาตรการป้องกันการทุจริตเกีย่วกับสินบน การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
สรุปบทเรียน สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างทีดี่ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรบั “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจรติและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั
โครงการต้นน  า ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวตักรรมต่อต้านการทุจริต เพือ่สนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขัน้ตอนการด าเนินงาน 

และมีความเท่าทันต่อพลวตัของการทุจริต
มีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต

โครงการกลางน  า เร่งส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวตักรรมต่อต้านการทุจริตในการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มุง่เน้นการน ามาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต ไปด าเนินการเฝ้าระวงัโครงการในพืน้ทีเ่พือ่ลดการทุจริตในการด าเนินโครงการของรัฐ

โครงการปลายน  า เป็นโครงการในลักษณะการร่วมบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญข่องรัฐและรัฐวสิาหกิจ

สรุปบทเรียน สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค

ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการปรับระบบเพือ่ลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปรบัระบบงานและโครงสรา้งองค์กรที่เอื อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โครงการต้นน  า มุง่เน้นการสร้างมาตรฐานทีโ่ปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขัน้ตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวธิปีฏิบัติทีช่ัดเจนตรวจสอบได้ 
เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลทีม่ีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน และการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่สร้างความโปร่งใส
ในการบริการข้อมูลภาครัฐทัง้ระบบ

โครงการกลางน  า เป็นโครงการทีน่ าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
มุง่เน้นการส่งเสริมให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ และร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ
เร่งสนับสนุนให้เกิดการต่ืนตัวและเพิม่ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวงั และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

โครงการปลายน  า สรุปบทเรียน สังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรทีเ่อือ้ต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หน้าที่ 2



กลุ่มเปา้หมาย หน่วยงานเจ้าภาพ หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที่  1   กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเปน็ต้องขอขยายระยะเวลาเกนิกวา่กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด
ตัวชี้วดัที่  ๒   จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถกูฟอ้งกลับ

แนวทางการพัฒนาที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทจุริต
โครงการตน้น  า : มุ่งเน้นการใช้ระบบดิจทิัลในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตใหไ้ด้มาตรฐานสากลและเปน็มาตรฐานเดียวกนั

ใหค้วามส าคัญกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มูลเกีย่วกบัการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหนี้สินที่ทันสมัย และเท่าทัน
โครงการกลางน  า : เปน็โครงการบรูณาการขอ้มูลกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถกูต้องของทรัพยสิ์นและหนี้สิน

เร่งสร้างกลไกการก ากบัติดตามการบริหารงานการด าเนินคดีทุจริตทั้งระบบ

โครงการปลายน  า : สรุปบทเรียน สังเคราะหป์จัจยัความส าเร็จ ปญัหาอปุสรรค

ประเมินผลการบรรลุเปา้หมายการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
แนวทางการพัฒนาที ่2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทจุริตทีม่คีวามรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ

โครงการตน้น  า : มุ่งเน้นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานปราบปรามการทุจริตใหเ้ขา้ถงึง่ายและมีประสิทธภิาพ
มุ่งเน้นพฒันาระบบและกลไกที่เกีย่วขอ้งกบัการสืบสวนปราบปรามการทุจริต
เร่งพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงาน /องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพือ่สนับสนุนขอ้มูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต
และอาชญากรรมขา้มชาติ

โครงการกลางน  า : ร่วมบรูณาการประสานงานคดีที่เกีย่วขอ้งกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใหค้วามส าคัญกบัการปรับปรุงขัน้ตอนการด าเนินการที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกนัของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหม้ีความรวดเร็ว

โครงการปลายน  า : สรุปบทเรียน สังเคราะหป์จัจยัความส าเร็จ ปญัหาอปุสรรค
ประเมินผลการบรรลุเปา้หมายการปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ

แนวทางการพัฒนาที ่3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ดา้นการปราบปรามการทจุริต
โครงการตน้น  า : ประมวลและจดัท าระบบฐานขอ้มูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

มีการจดัท าคู่มือหรือแนวทางการปฏบิติังาน สนันสนุนการด าเนินการของเจา้หน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

โครงการกลางน  า :
เปน็โครงการที่สามารถพฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวทิยาการของเจา้หน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพือ่ใหม้ีความรู้ ทักษะ ขดีความสามารถ 
ที่เปน็มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวตัของการทุจริต

โครงการปลายน  า : ประเมินผลการบรรลุเปา้หมายการพฒันาการจดัการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

ลักษณะโครงการ

ตารางที ่3  ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการ

               ค าอธบิายการจดัท าโครงการเพือ่ขบัเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นการตอต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาศัยแนวคิดการจดัท างบประมาณแบบบรูณาการ โดยการจดัท าโครงการเพือ่ใหบ้รรลุแต่ละเปา้หมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นการตอต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องเปน็โครงการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกนัในลักษณะหว่งโซ่คุณค่า (Value Chain) ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า

      แผนยอ่ยการปราบปรามการทจุริต

     เปา้หมาย  การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปน็ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิติั

หน้าที่ 3



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 
 

หน้า  17 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด                     บาท 
แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

 - - - - 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
๑) เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมป้องกันและป้องปรามการทุจริต 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน     

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อื่นๆ  - - - - 

๒)  เรื่อง พัฒนาการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน     

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 

3)  เรื่อง พัฒนากลไกและประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน     

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 

การสนับสนุนการด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน     

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 

 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 
 

หน้า  18 

กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน     

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 

 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายในระดับแผนแม่บทฯ โดยมีเป้าหมายคือ “ประเทศไทยปลอดการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” และก าหนดตัวชี้วัดคือดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perceptions 
Index: CPI) โดยก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ป ล อ ด ก า ร 
ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

ดั ช นี ก า ร รั บ รู้
การทุจริตของ 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
( อั น ดั บ /
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๕๔ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่ า ๕๐ 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๔๓ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่ า ๕๗ 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๓๒ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่ า ๖๒ 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๒๐ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่ า ๗๓ 
คะแนน 

นอกจากนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ยังได้แบ่งเป็นแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อย
การปราบปรามการทุจริต ซ่ึงแต่ละแผนย่อยน้ันได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ดั และค่าเป้าหมายของตัวชีว้ดั ดังน้ี 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
ป ร ะ ช า ช น มี
วัฒนธรรม และ
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ซื่อสัตย์ สุจริต 

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
วัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและ
พฤติกรรมใน
การต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้น

ไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนนขึ้น

ไป) 

ร้อยละ 80 
(90 คะแนนขึ้น

ไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนนขึ้น

ไป) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

คดีทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ
ลดลง 

จ านวนคดี
ทุจริตภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดี
ทุจริตราย
หน่วยงาน 
- จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ากระท า
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดี
ทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้
ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 
โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
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๑. ตัวช้ีวัดร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเป็นมา 
ส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจที่ส าคัญคือการส่งเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้กับ
กลุม่เป้าหมาย จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการ
ทุจริต) ๒) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและ
ต ารวจ (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ) ๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และ ๕) หลักสูตรโค้ช 
(โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดน้ าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. ติดตามผลดังนี้ 

๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์ เป็นต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคณะท างานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จ านวน ๓ 
คณะ (คณะท างานด้านการสร้าง Platform และออกแบบกิจกรรม คณะท างานด้านการน าไปสู่สถานศึกษา
และสร้างการรับรู้ และคณะท างานด้านการวัดและประเมินผล) 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีข้อเสนอให้นโยบายต่อผู้บริหาร ขอ
งบประมาณจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้เห็นชอบในการด าเนินงานต่อไป และรายงานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) รมต. เสนอว่าควรน าข้อมูลโครงการ “โตไปไม่โกง” ของ
กรุงเทพมหานคร มาใส่ใน Digital Platform ด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจกจ่ายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง (๓๐,๑๑๒ แห่ง) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และ
ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงหลักสูตร จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสรุปผล
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาได้ ดังนี้ 

แนวทางท่ี ๑ เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน ๑๔,๘๑๒ แห่ง 
แนวทางท่ี ๒ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๕,๐๔๔ แห่ง 
แนวทางที่ ๓ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จ านวน ๔,๗๘๐ แห่ง 
แนวทางท่ี ๔ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จ านวน ๒,๘๐๐ แห่ง 
แนวทางท่ี ๕ บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน จ านวน ๑,๔๘๓ แห่ง 
แนวทางท่ี ๖ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน ๙๕๒ แห่ง 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย น าไปใช้ในภาคเรียนที่ ๒ ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง 
ส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. ก าลังด าเนินการ จัดท าเครื่องมือประเมินแนวทาง ๖ 

แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ จัดท าเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ และจัดท า
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัดการประชุม    เชิง
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ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมฯ จ านวน ๒ ครั้ง      มีกรอบการประเมินเรียบร้อย
แล้ว จะเริ่มด าเนินการประเมินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ 

๒) หลักสูตรอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือแจ้งสถาบันอุดมศึกษาน าหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมใน ๓ แนวทาง คือ  
(๑) จัดท าเป็น ๑ รายวิชา จ านวน ๓ หน่วยกิต 
(๒) จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง 

ๆ ไปปรับใช้/ประยุกต์ในรายวิชาของตนเอง 
(๓) จัดท าเป็นวิชาเลือก 

จากการติดตามผลได้รับรายงานว่ามีสถาบันอุดมศึกษา น าไปปรับใช้ จ านวน ๓๘ แห่ง 
๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 
กองทัพอากาศ ได้น าหลักสูตรไปปรับใช้ส าหรับสอดแทรกการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ

กองทัพอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะการบรรยายพิเศษ หรือเพ่ิมเติมเป็นหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรม เวลา
ตั้งแต่ ๓ ชั่วโมง ถึง ๑๒ ชั่วโมง ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรที่น าไปสอดแทรก 

กองทัพบก โดยกรมยุทธการศึกษาทหารบก มีหนังสือแจ้งให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล่า 
และสายวิทยาการ รวมถึงหน่วยจัดการศึกษา สอดแทรกเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทาง
การทหารตามแผนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามชั่วโมงท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

รวมถึงกองบัญชาการกองทัพไทย กรมการเงินกลาโหม กรมพระธรรมนูญ และองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก อีกด้วย 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้น าหัวข้อวิชาจากหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สอดแทรกในหลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ส าหรับหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรฝ่ายอ านวยการ
ต ารวจ หลักสูตรผู้ก ากับ หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน        
เป็นต้น 

๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับรายงานการน าไปฝึกอบรมให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สถาบันด ารงราชานุภาพ 
ส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (สร้างวิทยากรตัวคูณ) กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ด าเนินตามพ้ืนที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ – ๙ และ
กรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 

๕) หลักสูตรโค้ช 
ส านักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. น าไปใช้ในการอบรมโค้ช 

Strong : จิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ Strong : จิตพอเพียงต้านทุจริต ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (อาจมี
รายละเอียดเพิ่มเติมจากส านักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต) 

หมายเหตุ หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับเยาวชน คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
อุดมศึกษา และหลักสูตรโค้ช 
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ส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562 
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถก าหนดกรอบเพ่ือเตรียมด าเนินการประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตของเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
รายละเอียดของการประเมินผล 
การประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน 
กรอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. เครื่องมือการประเมินผล กรอบการสร้างเครื่องมือ โดย 
- ก าหนดสร้างเครื่องมือประเมิน 5 ระดับช่วงชั้น : ปฐมวัย/ป.1 - ป.3/ป.4 - ป.6/  ม.1 - ม.3/ม.4 - ม.6 
- ก าหนดสร้างเครื่องมือประเมิน 4 กลุ่ม : ตนเอง/ครูผู้สอน/ผู้ปกครอง/เพ่ือน) 
๒. รูปแบบเครื่องมือ 
- ก าหนดแบบข้อสอบเชิงสถานการณ์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละระดับช่วงชั้นตาม

คุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
(๑) ทักษะกระบวนการคิด (คิดวิเคราะห์) 
(2) มีวินัย 
(3) ซื่อสัตย์ สุจริต 
(4) อยู่อย่างพอเพียง 
(5) จิตสาธารณะ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ไม่น้อยกว่า 3,000 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว

ประเทศ กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน : จ านวน 8 ชั้นเรียน ห้องเรียนละ 4 คน (ผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน คือตนเอง/
ครูผู้สอน/ผู้ปกครอง/เพ่ือน) (*คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 1 จากกลุ่มตัวอย่างเด็กที่จะต้องประเมินทั้งหมด*) 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป (ใช้เวลาด าเนินการรวม 8 – 10 เดือน) 
๕. วิธีการประเมิน 
- ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดย ส านักต้านทุจริตศึกษา ร่วมกับ สพฐ. (ทั้งนี้ ผู้เก็บข้อมูล คือ ทีมที่

ปรึกษา และ ศน. สพฐ.) 
 
รายละเอียดของนิยาม ตัวชี้วัด ของการประเมินในแต่ละระดับ แสดงได้ตามตาราง 
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1. ทักษะกระบวนการคิด 

นิยามภาพรวม 

: คิดวิเคราะห์ 

ใช้ทฤษฎขีอง มาซาโน่ 
1.เปรียบเทียบ 
2.จัดกลุ่ม 
3.วิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
4.สรุปหลกัการ 
5.การน าไปใช้ 
 
สถานการณ์ 
1. มีวินัย 
2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 
3. พอเพียง 
4. จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามระดับชั้น ปฐมวัย นิยามระดับชั้น ป.1 – ป.3 นิยามระดับชั้น ป.4 – ป.6 นิยามระดับชั้น  ม.1 – ม.3 นิยามระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1.เปรียบเทียบ 
2.จัดกลุ่ม 
3.วิเคราะห์ข้อผดิพลาด 
 

1.เปรียบเทียบ 
2.จัดกลุ่ม 
3.วิเคราะห์ข้อผดิพลาด 
4.สรุปหลักการ 
5.การน าไปใช้ 

1.เปรียบเทียบ 
2.จัดกลุ่ม 
3.วิเคราะห์ข้อผดิพลาด 
4.สรุปหลักการ 
5.การน าไปใช้ 

1.เปรียบเทียบ 
2.จัดกลุ่ม 
3.วิเคราะห์ข้อผดิพลาด 
4.สรุปหลักการ 
5.การน าไปใช้ 

1.เปรียบเทียบ 
2.จัดกลุ่ม 
3.วิเคราะห์ข้อผดิพลาด 
4.สรุปหลักการ 
5.การน าไปใช้ 

พฤติกรรมบ่งชี ้
สถานการณ ์

-การเข้าแถว 
-การเก็บของเล่น 
-การใช้ของส่วนตัว/ส่วนรวม 
-การขโมยของผู้อื่น 
-การแบ่งปันอุปกรณ์การเรยีน 
-การแปรงฟัน 

 
 
 

 

สถานการณ ์
- การดูแลสิ่งของสาธารณะ
สมบัต ิ
-การใช้ถนนในหมู่บ้าน 
-การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน/ส่วนรวม 
-การทิ้งขยะ 
-การช่วยเลือกันในหมู่บ้าน 

สถานการณ ์
- การแซงคิว 
-การลอกข้อสอบ 
-หนีเรียน 
-หนีเวร 
-เก็บค่าสอนการบา้นเพื่อน 
-การรักษาแหล่งน้ า 

สถานการณ ์
-การฝ่าไฟแดง 
-การใหสินบนเจา้หน้าท่ีรัฐ 
-การโกงการสอบ 
-การทะเลาะวิวาท 
-การใช้อุปกรณ์สื่อสาร 
-ความเท่าเทียมทางเพศ 

สถานการณ ์
- นมโรงเรียนบดู 
-อมเงินช่วยน้ าท่วม 
-การรับเงินใต้โต๊ะ 
-การใช้เงินเล่นเกมส ์
-การคัดลอกผลงานผู้อื่น 
-การปลูกมะนาวหนีภาษ ี
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2. มีวินัย 

นิยามภาพรวม 

 : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู้
หน้าท่ีและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และการยึดมั่นในข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ และระเบียบของ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
สังคมโลก 

นิยามระดับชั้น ปฐมวัย นิยามระดับชั้น ป.1 – ป.3 นิยามระดับชั้น ป.4 – ป.6 นิยามระดับชั้น  ม.1 – ม.3 นิยามระดับชั้น ม.4 – ม.6 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การรู้หน้าท่ีและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
การยึดมั่นในข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ และระเบยีบของ
ครอบครัว โรงเรียน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู้
หน้าท่ีและมคีวามรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และการยึดมั่นใน

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบของครอบครัว 

โรงเรียนชุมชน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู้
หน้าท่ีและมคีวามรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และการยึดมั่นใน

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบของครอบครัว 

โรงเรียนชุมชน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู้
หน้าท่ีและมคีวามรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และการยึดมั่นใน

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบของครอบครัว 

โรงเรียนชุมชน สังคมโลก 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู้
หน้าท่ีและมคีวามรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และการยึดมั่นใน

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบของครอบครัว 

โรงเรียนชุมชน สังคมโลก  

ตัวชี้วัด 

- รู้หน้าท่ีตนเอง 
- รับผิดชอบตนเอง 
- ยึดมั่นในข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ และระเบยีบของ
ครอบครัว  
- ยึดมั่นในข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ และระเบยีบของ
ครอบครัว โรงเรียน 
 
 
 
 

- รู้หน้าท่ีตนเอง 
- รับผิดชอบตนเอง 
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว  
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน 

- รู้หน้าท่ีตนเอง 
- รับผิดชอบตนเอง 
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว  
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน 

- รู้หน้าท่ีตนเอง 
- รับผิดชอบตนเอง 
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว  
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคมโลก 
 

- รู้หน้าท่ีตนเอง 
- รับผิดชอบตนเอง 
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว  
- ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคมโลก 
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3. ซ่ือสัตย์ สุจริต 

นิยามภาพรวม 
 
 : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ยึดมั่นในความถูกต้อง ตรงตาม
ความเป็นจริง ทางกาย วาจา 
และใจ ท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
มีความเกรงกลัวต่อการกระท า
ผิด และแสดงออกถึงการไม่ทน
ต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของ
ผู้อื่น 

นิยามระดับชั้น ปฐมวัย นิยามระดับชั้น ป.1 – ป.3 นิยามระดับชั้น ป.4 – ป.6 นิยามระดับชั้น  ม.1 – ม.3 นิยามระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  
-การเรียนรู ้

ซ่ือสัตย์ต่อผู้อื่น 
-ครอบครัว 

-เพื่อน 
-ครู 

 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  
-การเรียนรู ้

ซ่ือสัตย์ต่อผู้อื่น 
-ครอบครัว 

-เพื่อน 
-ครู 

-ชุมชน 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  
-การเรียนรู ้

ซ่ือสัตย์ต่อผู้อื่น 
-ครอบครัว 

-เพื่อน 
-ครู 

-ชุมชน 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
-การเรียนรู ้

ซ่ือสัตย์ต่อผู้อื่น 
-ครอบครัว 

-เพื่อน 
-ครู 

-ชุมชน 
-สังคมโลก 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
-การเรียนรู ้

ซ่ือสัตย์ต่อผู้อื่น 
-ครอบครัว 

-เพื่อน 
-ครู 

-ชุมชน 
-สังคมโลก 

ตัวชี้วัด 

- ประพฤติตรงต่อความเป็น
จริง ด้านการเรียนรู้ของ
ตนเองทั้งกาย วาจา และใจ 
-ประพฤติตรงต่อความเป็น
จริงต่อครอบครัว เพื่อน ครู  
- ไม่ทนต่อความไม่ถูกต้อง
ของครอบครัวเพื่อน คร ู

- ประพฤติตรงต่อความเป็น
จริง ด้านการเรียนรู้ของตนเอง
ทั้งกาย วาจา และใจ 
-ประพฤติตรงต่อความเป็นจริง
ต่อครอบครัว เพื่อน ครู ชุมชน 
- ไม่ทนต่อความไม่ถูกต้องของ
ครอบครัวเพื่อน ครู ชุมชน  

- ประพฤติตรงต่อความเป็น
จริง ด้านการเรียนรู้ของตนเอง
ทั้งกาย วาจา และใจ 
-ประพฤติตรงต่อความเป็นจริง
ต่อครอบครัว เพื่อน ครู ชุมชน 
- ไม่ทนต่อความไม่ถูกต้องของ
ครอบครัว 
เพื่อน ครู ชุมชน 

- ประพฤติตรงต่อความเป็นจริง 
ด้านการเรียนรู้ของตนเองทั้งกาย 
วาจา และใจ 
-ประพฤติตรงต่อความเป็นจริง
ต่อครอบครัว เพื่อน ครู ชุมชน
สังคมโลก 
- ไม่ทนต่อความไม่ถูกต้องของ
ครอบครัวเพื่อน ครู ชุมชน 
สังคมโลก 
 
 
 

- ประพฤติตรงต่อความเป็นจริง 
ด้านการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งกาย 
วาจา และใจ 
-ประพฤติตรงต่อความเป็นจริง
ต่อครอบครัว เพื่อน ครู ชุมชน 
สังคมโลก 
- ไม่ทนต่อความไม่ถูกต้องของ
ครอบครัวเพื่อน ครู ชุมชน 
สังคมโลก 



9 
 

 

4. อยู่อย่างพอเพียง 

นิยามภาพรวม 
 
 : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ประมาณตน ในการมี ใช้ และ
รักษาทรัพยากรด้วยความ
ประหยัดและคุม้ค่า 
 

นิยามระดับชั้น ปฐมวัย นิยามระดับชั้น ป.1 – ป.3 นิยามระดับชั้น ป.4 – ป.6 นิยามระดับชั้น  ม.1 – ม.3 นิยามระดับชั้น ม.4 – ม.6 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พอใจ/ประมาณตน 
มี ใช้ และรักษาทรัพยากรด้วย
ความประหยัด 
และคุ้มค่า 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พอใจ/ประมาณตน 
มี ใช้ และรักษาทรัพยากรด้วย
ความประหยัด 
และคุ้มค่า 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พอใจ/ประมาณตน 
มี ใช้ และรักษาทรัพยากรด้วย
ความประหยัด 
และคุ้มค่า 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พอใจ/ประมาณตน 
มี ใช้ และรักษาทรัพยากรด้วย
ความประหยัด 
และคุ้มค่า 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พอใจ/ประมาณตน 
มี ใช้ และรักษาทรัพยากรด้วย
ความประหยัด 
และคุ้มค่า 

ตัวชี้วัด 

- การประมาณตนในการมี
ทรัพยากรด้วยความประหยดั 
- การประมาณตนในการใช้
ทรัพยากรด้วยความประหยดั 
-การประมาณตนในการรักษา
ทรัพยากรด้วยความประหยดั 
- การประมาณตนในการมี
ทรัพยากรด้วยความคุ้มค่า 
- การประมาณตนในการใช้
ทรัพยากรด้วยความคุ้มค่า 
-การประมาณตนในการรักษา
ทรัพยากรด้วยความคุ้มค่า 
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5. จิตสาธารณะ 

นิยามภาพรวม 
 
 : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เป็นผู้ให้ การช่วยเหลือและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ผู้อื่น โรงเรียน ชุมชน และ
สังคมโลก ด้วยความเต็มใจโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 

นิยามระดับชั้น ปฐมวัย นิยามระดับชั้น ป.1 – ป.3 นิยามระดับชั้น ป.4 – ป.6 นิยามระดับชั้น  ม.1 – ม.3 นิยามระดับชั้น ม.4 – ม.6 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การเป็นผู้ให้ การช่วยเหลือ 
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้อื่น 
โรงเรียน ด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เป็นผู้ให้ การช่วยเหลือ และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น โรงเรยีน 
ชุมชน ด้วยความเตม็ใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เป็นผู้ให้ การช่วยเหลือ และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น โรงเรยีน 
ชุมชน ด้วยความเตม็ใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เป็นผู้ให้ การช่วยเหลือ และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น โรงเรยีน 
ชุมชน และสังคมโลก ด้วย
ความเตม็ใจโดยไมห่วัง
ผลตอบแทน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เป็นผู้ให้ การช่วยเหลือ และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น โรงเรยีน 
ชุมชน และสังคมโลก ด้วย
ความเตม็ใจโดยไมห่วัง
ผลตอบแทน 

ตัวชี้วัด 

-การเป็นผู้ใหผู้้อื่น 
-การเป็นผู้ใหโ้รงเรยีน 
-การช่วยเหลือผู้อื่น 
-การช่วยเหลือโรงเรยีน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

-การเป็นผู้ใหผู้้อื่น 
-การเป็นผู้ใหโ้รงเรยีน 
-การเป็นผู้ให้ชุมชน 
-การช่วยเหลือผู้อื่น 
-การช่วยเหลือโรงเรยีน 
-การช่วยเหลือชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

-การเป็นผู้ใหผู้้อื่น 
-การเป็นผู้ใหโ้รงเรยีน 
-การเป็นผู้ให้ชุมชน 
-การช่วยเหลือผู้อื่น 
-การช่วยเหลือโรงเรยีน 
-การช่วยเหลือชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

-การเป็นผู้ใหผู้้อื่น 
-การเป็นผู้ใหโ้รงเรยีน 
-การเป็นผู้ให้ชุมชน 
-การเป็นผู้ใหส้ังคมโลก 
-การช่วยเหลือผู้อื่น 
-การช่วยเหลือโรงเรยีน 
-การช่วยเหลือชุมชน 
-การช่วยเหลือสังคมโลก 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

-การเป็นผู้ใหผู้้อื่น 
-การเป็นผู้ใหโ้รงเรยีน 
-การเป็นผู้ให้ชุมชน 
-การเป็นผู้ใหส้ังคมโลก 
-การช่วยเหลือผู้อื่น 
-การช่วยเหลือโรงเรยีน 
-การช่วยเหลือชุมชน 
-การช่วยเหลือสังคมโลก 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
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ประโยชน์แก่โรงเรยีน 
 
 

-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงเรยีน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน 
 

-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงเรยีน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงเรยีน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมโลก 

สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงเรยีน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมโลก 
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ขั้นตอนการด าเนินการประเมินผล 
การประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดแผนในการด าเนินการเพ่ือจัดท าเครื่องมือและ
ประเมินผลในกรอบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ สร้างข้อสอบ         
๒ เขียนข้อสอบ         
๓ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ         
๔ น าเสนอข้อสอบ (รอบ ๑)         
๕ น าเสนอข้อสอบ/ระบบ/การ

เก็บข้อมูล/การรายงานผล 
(รอบ ๒) 

        

๖ Try out ข้อสอบ         
๗ น าเสนอ/เก็บข้อมูล         
๘ รายงาน โดย 

-ทีมท่ีปรึกษา/ศน.สพฐ. 
-รายงาน ป.ป.ช. 
-รายงาน สพฐ. 

        

หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากรอ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / การด าเนินการประเมินฯ ใช้เวลารวม 8 
– 10 เดือน 
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๒. ตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความเป็นมา 
การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับพัฒนาการของมวลมนุษชาติ การตั้งขึ้น การปฏิวัติ  การปฏิรูป  

การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการล้มสลายของวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์หลายครั้งในประวัติศาสตร์โลก เช่นการ
เสื่อมถอยของจักรวรรดิโรมัน  การปฏิรูปศาสนาของฝ่ายโปรเดสแตนต์  กระแสการเติบโตของระบอบ
ประชาธิปไตยในโลกโลกาภิวัฒน์แทนระบอบสมบูรณายาสิทธิราช การเติบโตของแนวคิดธรรมมาภิบาลและ
บริษัทภิบาล  หรือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ฯลฯ ล้วนถือก าเนินโดย
มีปัจจัยส าคัญมาจากพฤติการณ์ที่เชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือการโกงในรูปแบบต่างๆ จนน ามาสู่การแก้ไขและ
ต่อต้านระบบสังคมเดิม  ดังนั้นมโนทัศน์ว่าด้วยการทุจริตย่อมมีการผันแปรไปตามยุคสมัยในช่วงตลอดหลาย
ศตวรรษท่ีผ่านมา และยังมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย 

 ในยุคปัจจุบันการทุจริตถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างแท้จริง การทุจริตได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาทิ การปกครองในรูปแบบสมบูรณายาสิทธิราชที่มีการสร้างความสัมพันธ์เชิง
อ านาจระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง (Vertical Relations) มีการเอื้อเฟ้ือ เอื้อประโยชน์ จุนเจือกันในวง
ญาติ หรือที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์ (The patron-client system) ที่มีการให้ประโยชน์กันทั้งในอ านาจทาง
การเมือง ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม การทุจริตที่ฝังรากลึกใน
สังคมนี้มิใช่มีแค่รูปแบบเดียว แต่มีอยู่หลากหลาย อาทิ การติดสินบน การยักยอก การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ฯ และพร้อมที่จะรูปแบบใหม่ๆขึ้นตลอดเวลา เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพ้ืนฐานทางจิตใจในตัวบุคคลที่ขาด
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี อันเป็นผลให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการกระท าทุจริต โดยไร้ซึ่ง
ความละอายต่อการกระท าของตน ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งไม่ค านึงถึงผลของการกระท า
การทุจริตในระยะยาวที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อองค์การหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง แต่ยังส่งผลกระทบระยะยาวถึงในระดับประเทศ จะเห็นได้ว่าการมีจิตส านึก มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ได้รับ
การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือ
เครื่องเตือนสติ อันจะท าให้บุคคลเกิดความอายในการกระท าผิดของตน 

จากปัญหาการทุจริตดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลไทยและภาคีองค์ทุกภาคส่วนของประเทศจึงได้ก าหนด
วาระดังกล่าวบรรจุในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการที่ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  ตลอดจน
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม  ค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการสท้อนถึงความพยายามในเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม  โดย
ยกประเด็นเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์  สุจริตเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและสมควร
ได้รับการปลูกฝังทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปัจฉิมวัย ด้วยวิธีการสร้างความตระหนักรู้ การปลูกฝังจิตส านึก
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สาธารณะ การรู้จักคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่ วนรวม โดยวิธีการดังกล่าวนี้จะน ามาซึ่ง
คุณสมบัติของ การเป็นพลเมืองที่ดี  

จะเห็นได้ว่า การจะเป็นพลเมืองที่ดี มีความเพียบพร้อมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข
ในสังคมได้ จ าเป็นต้องที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ในเชิง
พฤติกรรมต่อสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบรรทัด
ฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรมอันดีงามของสังคมนั้น ๆ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเพ่ิมค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตและการลดปัญหาการทุจริต จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องรวมพลังกันสร้างสังคมท่ีไม่ทนกับการทุจริต โดยรัฐบาลต้องมีเจตจ านงในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ภาครัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ภาคเอกชนต้องไม่ให้ความร่วมมือ
ในการให้สินบนทุกรูปแบบและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภาคประชาสังคมต้องมีความตื่นตัว ไม่
ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมสุจริต ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน "ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" 

ส านักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยรับผิดชอบใน
การก าหนดแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม  ค่านิยมสุจริต  มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   จึงมีแนวคิดในการศึกษาเครื่องมือและ
วิธีการด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบภายใต้ประเด็นในการพัฒนาเครื่องมือ “ดัชนีความซื่อสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross 
National Integrity Index : GNII )” เพ่ือสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวัดระดับดัชนี GNII  และพัฒนาตัว
บ่งชี้ทางสังคมในความซื่อสัตย์ของประชาชน ทั้งในเชิงบุคคลที่มองในมิติของพฤติกรรม  และในเชิงระบบในมิติ
ของวัฒนธรรม  ตลอดจนพัฒนาและตรวจสอบมาตรวัดระดับดัชนี GNII  และน ามาสู่การส ารวจและวิเคราะห์
ระดับดัชนีดัชนี GNII ของประชาชนในสังคมไทยทุกช่วงวัย  โดยจะน าผลการวิจัยที่ได้สรุปและเสนอข้อมูลเชิง
สถานการณ์  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ข้อเสนอแนะเชิงมาตการ และแนวทางการพัฒนาและการประยุกติ์ใช้
มาตรวัดดัชนี GNII ในการประเมินสภาวการณ์คุณธรรมและความโปร่งใสของสังคมประเทศไทย  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป  โดยได้มีการน าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมศาสตร์  จิตวิทยา  อาชญาวิทยา  สังคมวิทยา ตลอดจนแนวคิดทางด้านสถิติและ
การประเมินผลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโดยน ามาเป็นกรอบแนวคิดหรือแนวทางต่อการค้นหาค าตอบของ
ค าถามวิจัยข้างต้น ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาครั้งนี้จะท าให้สามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
อีกทั้งก่อให้เกิดคุณูปการต่อการพัฒนางานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี   

รายละเอียดของการประเมินผล 
ดัชนีความซ่ือสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Integrity Index : GNII ) 
กรอบแนวทางการศึกษาดัชนีความซื่อสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Integrity Index : GNII) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
ค าถามการศึกษา 

1. ลักษณะของกรอบแนวคิดในการวัดระดับดัชนี GNII  ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ใดบ้าง  

2. มาตรวัดระดับดัชนี GNII  มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ อย่างไร  
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3.  ประชาชนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีระดับดัชนี GNII  มากน้อยเพียงใด   
สมมุติฐานในการศึกษา 
โมเดลมาตรวัดระดับดัชนี GNII ตามสมมุติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาเครื่องมือและวิธีการด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้ประเด็นในการพัฒนาเครื่องมือ 
“ดัชนีความซื่อสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Integrity Index : GNII )”  สสร. ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. เพ่ือสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวัดระดับดัชนี GNII  และพัฒนาตัวบ่งชี้ทางสังคมในความ
ซื่อสัตย์ของประชาชนในสังคมไทยทุกช่วงวัย 

2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบมาตรวัดระดับดัชนี GNII ของประชาชนในสังคมไทยทุกช่วงวัย 
3. เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ระดับดัชนี GNII  ของประชาชนในสังคมไทยทุกช่วงวัย ตามตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม  ค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

4. เพ่ือสรุปและเสนอข้อมูลเชิงสถานการณ์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ข้อเสนอแนะเชิงมาตการ 
และแนวทางการพัฒนาและการประยุกติ์ใช้มาตรวัดดัชนี GNII  ในการประเมินสภาวการณ์คุณธรรมและความ
โปร่งใสของสังคมประเทศไทย  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

ระเบียบวิธีการด าเนินการศึกษา  
การศึกษาเครื่องมือและวิธีการด าเนินการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้ประเด็นในการพัฒนาเครื่องมือ “ดัชนีความ
ซื่อสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Integrity Index : GNII )”  สสร. ก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาและด าเนินการไว้ ดังนี้ 

1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมุ่งศึกษาเนื้อหาทั้ง

ข้อมูลปฐมภูมิ    (Primary Data)  และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเริ่มจากการใช้การศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิจัยเอกสาร (Document Research) และการวิจัยสนาม 
(Field Research) โดยการสัมภาษณ์แบบลึก (In-depth Interview) และการสัมมนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ  
(Connoisseurship) เพ่ือหารายละเอียด ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ และสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวัดระดับ
ระดับดัชนี GNII และพัฒนาตัวบ่งชี้ทางสังคมในความซื่อสัตย์ของประชาชนตามกรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม  ค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เมื่อด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แล้วเสร็จ คณะผู้ศึกษาจะน า
ข้อมูลที่ได้มาออกแบบและด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานและ
ตอบค าถามในการวิจัยตลอดจนพัฒนาและตรวจสอบมาตรวัดระดับดัชนี GNII และน ามาสู่การส ารวจและ
วิเคราะห์ระดับดัชนี GNII ของประชาชนในสังคมไทยทุกช่วงวัย  และน าข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุสรรค์ ทั้งที่เป็นปัจจัยเกื้อกูล ตลอดจนที่เป็นปัญหาและข้อจ ากัด และความสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์และพัฒนาตัวบ่งชี้ทางสังคมในการยกระดับความซื่อสัตย์ของประชาชน
ในสังคมไทยทุกช่วงวัย  เพ่ือสรุปและเสนอข้อมูลเชิงสถานการณ์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ข้อเสนอแนะเชิง
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มาตการ และแนวทางการพัฒนาและการประยุกติ์ใช้มาตรวัดดัชนี GNII ในการประเมินสภาวการณ์คุณธรรม
และความโปร่งใสของสังคมประเทศไทยต่อไป 

โมเดลการวัดระดับดัชนี GNII  ประกอบด้วย3 องค์ประกอบ  และ 1 ปัจจัยน าเข้า คือ  
องค์ประกอบที่ 1  ความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Quotient)  ซึ่งประกอบด้วย

ความฉลาดความคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม (moral thinking)  และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม (moral 
behavior) ตามทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (1964) และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
Kohlberg ความคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1) ความไวทางคุณธรรมจริยธรรม 
(moral sensitivity)  2) การให้เหตุผลทางคุณธรรมจริยธรรม (moral reasoning) 3) ความผูกโยงทาง
คุณธรรมจริยธรรม (moral Commitment) และ 4) ความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม (moral 
courage) ในขณะที่พฤติกรรม เชิงคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) พฤติกรรมส่วนบุคคล 
(intrapersonal behavior) 2) พฤติกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ (interpersonal behavior) และ 3) พฤติกรรมเชิง
ขยายทางคุณธรรมจริยธรรม (moral expansiveness) 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนรู้ทางสังคม   (Social Learning)   ซึ่งประกอบด้วย  1.การคบ
หาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association)  2.ค านิยาม (Definition)  3.การสนับสนุนที่แตกต่างกัน 
(Differential Reinforcement)  4.การเลียนแบบ (Imitation) ตามทฤษฎีการเรียนรู้(Aker’s Social 
Learning Theory) โดย Aker (2003) 

องค์ประกอบที่ 3  ปัจจัยน าเข้าในการประมวลผลดัชนี GNII คือความกดดันทางสังคม 
(Social  Strain)  ซึ่งประกอบด้วย    1.การปฏิบัติตาม  2.การเปลี่ยนแปลง     3.ยึดถือวัฒนธรรมใหม่  4.
ล่าถอย  และ  5. ปฏิวัติ  ตามทฤษฎีกดดันทางสังคมของ Robert K. Merton Stephen, Finn-Aage and 
Geis (2010)   โดยแบ่งขั้นตอนในกระบวนการยอมรับ (Stage in the Adoption Process) สภาวความ
กดดันทางสังคมต่อปัญหาการทุจริตใน 5 ระดับได้แก่1. การรับรู้ (Awareness) 2. ความสนใจ (Interest) 3. 
การประเมิน (Evaluation) 4. การทดลอง (Trial)  และ 5. การยอมรับ (Adoption) ตามผลการวิจัยของ
เยาวพา ชูประภาวรรณ ในการยอมรับนวัตกรรมใหม่ (เยาวพา ชูประภาวรรณ , 2547) โดยจ าแนกออกตาม
มิติของบรรทัดฐานทางสังคมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นในการยกระดับประชาชนและสังคมให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต 

จากการศึกษาเบื้องต้น  โดยวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สสร.ได้สรุปกรอบ
แนวคิดในการศึกษาและออกแบบมาตรวัดและตัวบ่งชี้ดัชนี GNII  ดังรูป 
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๒. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ สสร. โดยส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งในด้านปริมาณส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณดังนี้โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1 ด้านปริมาณส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ : จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 31 คน โดยใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  โดยใช้ลักษณะการด ารงต าแหน่งของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลส าคัญเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 

1)  การสัมภาษณ์แบบลึก (In-Depth Interview)  จ านวน 18 คน  
2)  การสัมนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ  (Connoisseurship)  จ านวน  20 คน 

2 ด้านปริมาณส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ : ประชากรในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีการด าเนินกิจกรรมภาคประชาชนภายใต้แผนงานงบประมาณบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

๓. ขอบเขตพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้คือประเทศไทย โดยมีศูนย์ในการด าเนินการ ณ ส านักส่งเสริมและบูรณา

การการมีส่วนร่วม ต้านทุจริตและพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากส่วนราชการต้นสังกัดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

4 ระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความซื่อสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Integrity) หมายถึง ความคิดและ

พฤติกรรมอันเกิดจากการบวนการคิดของบุคคลซึ่งเกิดจากการรับรู้   การเรียนรู้ ภายใต้กรอบบรรทัดฐานทาง
สังคมต่อสถานการณ์การทุจริต 

ดัชนีความซื่อสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Integrity Index) หมายถึง เกณฑ์ใน
การวัดระดับความคิดและพฤติกรรมอันเกิดจากการบวนการคิดของบุคคลซึ่งเกิดจากการรับรู้  การเรียนรู้ 
ภายใต้กรอบบรรทัดฐานทางสังคมต่อสถานการณ์การทุจริต 

ประชาชน หมายถึง  บุคคลในทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
คุณธรรม (Moral) หมายถึง ความตระหนักรู้ภาวะจิตใจ ความนึกคิด ความปรารถนา ความตั้งใจ 

อันเป็นพ้ืนฐานของการแสดงออกทางพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม และเป็นหลักใน การ
ตัดสินว่า พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 

จริยธรรม (Ethic) หมายถึง ค่านิยมและหลักการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎระเบียบ และศีลธรรม อันดี
งาม ซึ่งสังคมเป็นผู้ก าหนดและเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 

ความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Quotient) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ในเชิงพฤติกรรมต่อสถานการณ์ที่สุ่ม
เสี่ยงต่อ การละเมิดคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรม
อันดีงาม ของสังคมนั้น ๆ 
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ความคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม (Moral Thinking) หมายถึง พฤติกรรมทางความคิดของบุคคลที่ 
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล และสอดคล้อง
เหมาะสมตามบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรมอันดีงาม ของสังคมนั้น ๆ พิจารณาจาก กระบวนการทาง
ความคิด Rest (1986 อ้างถึงใน Fowler, Zeidler, & Sadler, 2009) ระบุองค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 4 
ประเภทคือ 1) ความไวทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Sensitivity) 2) การให้เหตุผลทางคุณธรรมจริยธรรม 
(Moral Reasoning) 3) ความผูกโยงทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Commitment) และ 4) ความกล้าหาญ
ทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Courage) 

พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม (Moral Behavior) หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมทาง
กายและวาจาเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สุมเสี่ยงต่อการละเมิดคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล
และสอดคล้องเหมาะสมตามบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรมอันดีงาม ของสังคมนั้น ๆ อันเป็นผลมาจาก
การถูกกระตุ้นทางความคิดประกอบกับภูมิหลังทางประสบการณ์จนปรากฏเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
สามารถสังเกตได้รวมไปถึงพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้หรือการกระท าเชิงคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้อ่ืนที่ก าลัง
อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดคุณธรรมจริยธรรมด้วย แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) พฤติกรรม
ส่วนบุคคล 2) พฤติกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ (Clarken, 2009) และ 3) พฤติกรรมเชิงขยายทางคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมเชิงขยายทางคุณธรรมจริยธรรม Singer (443 อ้างถึงใน Crimston, Bain, 
Horne & Bastian, bomb) และ Pinker (2011 อ้างถึงใน Crimston, Bain, Horsey, & Bastian, 2016) 

ความไวทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Sensitivity) หมายถึง การตระหนักรู้และกระบวนการ 
ตอบสนองต่อประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นการตอบสนองด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นความสามารถใน
การรับรู้ถึงความรู้สึก และผลกระทบของผู้อื่นในสถานการณ์ท่ีมีประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรม 

การให้เหตุผลทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Reasoning) หมายถึง กระบวนการทางความคิด 
วิเคราะห์ของบุคคลในการประเมินว่า สิ่งใดถูกต้องและสิ่งใดผิดคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการใช้ความคิดทาง 
คุณธรรมจริยธรรมเหล่านั้นเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต 

ความผูกโยงทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Commitment) หมายถึง การเชื่อมโยงการรับรู้ 
สถานการณ์ทางคุณธรรมจริยธรรม และผลการวิเคราะห์ด้วยการให้เหตุผลทางคุณธรรมจริยธรรม และ
ตัดสินใจทางความคิดว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อสถานการณ์ทางคุณธรรมจริยธรรมที่ก าลังเผชิญ แต่ยังไม่ได้
บ่งชี้ว่า บุคคลจะกระท าหรือแสดงออกทางพฤติกรรมตามกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ ยังเป็นเพียง 
การตัดสินใจทางความคิดถึงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น 

ความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Courage) หมายถึง ความตั้งมั่นทางความคิดว่า
จะปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นผลจากการผสมผสานระหว่าง 1) ความเข้มข้นของอัตตา 
(ego strength) 2) ความมุ่งมั่น (perseverance) 3) ความตั้งใจ (backbone) ความอดทน (toughness) 
ความเชื่อมั่น (Strength of conviction) และ 4) ความกล้าหาญ (courage) ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
ดังกล่าวจะถูกถ่วงดุลย์ด้วยความกดดันจากผู้อ่ืนในสังคมรอบข้างหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อ การให้แสดง
พฤติกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับตามบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรมอันดีงาม ของสังคม นั้น ๆ จน
บุคคลอาจระงับหรือไม่แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนั้นได้ 

พฤติกรรมส่วนบุคคล (Intrapersonal Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออก 
ทางกายและวาจาเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดคุณธรรมจริยธรรมได้อย่าง
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สมเหตุสมผล และสอดคล้องเหมาะสมตามบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรมอันดีงาม ของสังคมนั้น ๆ อัน
เป็นผลมาจาก การไตร่ตรองเชิงคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีเหตุผลแล้ว 

พฤติกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal Behavior) หมายถึง การกระท าที่บุคคลปฏิบัติต่อ
ผู้อื่น เพื่อกระตุ้นหรือยับยั้งพฤติกรรมของบุคคลอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรมอัน
ดีงาม ของสังคมนั้น ๆ โดยให้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมในการกระตุ้นหรือยับยั้งพฤติกรรมของ
ผู้อื่นได ้

พฤติกรรมเชิงขยายทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Expansiveness) หมายถึง การถ่ายทอด
ความคิดหรือหลักปฏิบัติที่สอดคล้องเหมาะสมตามบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และศีลธรรมอันดีงามของสังคมนั้น 
ๆ แก่ผู้อ่ืน โดยให้เหตุผลทางคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ที่รับการถ่ายทอดตระหนักหรือเห็นคุณค่า
ของการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามนั้น 

ความกดดันทางสังคม  (Strain Theory)  หมายถึง  ระบบวัฒนธรรมทางสังคมที่เป็นปัจจัย
ก าหนดค่านิยมและเป้าหมายของสังคม นั่นคือ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ซึ่งท าให้บุคคลพยายามมุ่งหาวิธีการ
ให้ได้มาซึ่งความส าเร็จนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องและวิธีการที่ไม่ถูกต้อง แม้จะน ามาซึ่งความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตก็ตาม ในขณะที่โครงสร้างทางสังคมก็ยังได้จ ากัดความสามารถของบุคคลที่จะบรรลุเป้าหมาย
นั้นด้วย   นอกจากนี้ในสภาวะกดดันทางสังคมของบุคคล ก็ย่อมแสดงให้เห็นโอกาสในการบรรลุเป้ าหมายทาง
สังคมที่แตกต่างกันของแต่ละชนชั้นอีกด้วย โดยประกอบด้วยวิธีการหรือการโต้ตอบที่บุคคลเลือกกระท า เมื่อ
อยู่ในภาวะกดดันทางสังคม 5 รูปแบบ ดังนี้ ((Robert K. Merton) Stephen, Finn-Aage and Geis 
(2010)) 

1.การปฏิบัติตาม : เป็นการโต้ตอบของบุคคลที่ยอมรับเป้าหมายของสังคม และยอมรับ
แนวทางท่ีถูกต้องไม่ว่าจะท าให้บรรลุเป้าหมายทางสังคมหรือไม่ก็ตาม  

๒.การเปลี่ยนแปลง :  เป็นการโต้ตอบของบุคคลที่ยอมรับในเป้าหมายของสังคมแต่จะใช้
วิธีการที่ผิดกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะกลายเป็นอาชญากรในที่สุด  

3.ยึดถือวัฒนธรรมใหม่ : เป็นการโต้ตอบของบุคคลที่ไม่ยอมรับเป้าหมายของสังคม แต่ก็ท า
ตามวิธีการที่ถูกต้อง  

4.ล่าถอย  :  เป็นการโต้ตอบของบุคคลที่ทั้งไม่ยอมรับเป้าหมายของสังคม และไม่ปฏิบัติตาม
วิธีการของสังคม โดยบุคคลกลุ่มนี้จะมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว เช่น ผู้ที่ติดยาเสพติด  

5. ปฏิวัติ :  เป็นการโต้ตอบของบุคคลจากการถอนตัวออกจากเป้าหมายและวิธีการของ
สังคมซึ่งอาจจะมีการสร้างค่านิยมหรือเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม  

การเรียนรู้ทางสังคม   (Social Learning)  หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่ถือเป็นการแสดงตัวตน หรือยืนยันตนเองในสายตาคนอ่ืน โดยแต่ละบุคคลก็จะมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันไป คุณลักษณะ ทางสังคม เช่น ความน่าเชื่อถือ สถานะ หรือแนวคิด โดยเหล่านี้จะ
เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะทางสังคมของบุคคลโดยบุคคลจะใช้คุณลักษณะเหล่านี้ในการก าหนดพฤติกรรม
ของตนให้แตกต่างจากบุคคลอ่ืน โดยจะเกี่ยวข้องกับการกระท าที่เชื่อมโยงระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
ต่อผู้อื่น เช่นแรงจูงใจส่วนบุคคล แนวความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ เป็นต้น โดยการเรียนรู้
พฤติกรรมทางสังคมเป็นกลไกขั้นแรกที่ มีผลต่อเงื่อนไขการแสดงพฤติกรรมหรือท่าทางของบุคคล กล่าวคือ จะ
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลนั้นๆแสดงพฤติกรรมตาม หรือแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้งขึ้นทั้งเงื่อนไขโดยตรงหรือ
การเลียนแบบ จะเป็นตัวก าหนดให้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อีกทั้งรางวัลหรือการสนับสนุนทางบวก และการ
สนับสนุนทางลบ ก็จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคคลนั้นๆ  
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การคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association) หมายความถึง กระบวนการที่บุคคลได้
มีประสบการณ์ใน การให้ความยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมาย หลักการ
นี้ ครอบคลุมทั้งมิติในการคบหาสมาคมและค่านิยมของสังคม มิติในการคบหาสมาคม คือ การที่บุคคล ได้มี
การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในพฤติกรรมเดียวกัน ส่วนมิติค่านิยมนั้นเป็น ประสบการณ์ที่บุคคลได้
ประสบกับรูปแบบต่างๆของบรรทัดฐานและค่านิยมในการคบหาสมาคม กับบุคคลอ่ืน กลุ่มชนที่บุคคลได้มีการ
คบหาสมาคมนอกจากได้รับการยอมรับแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ บุคคลได้มีการเลียนแบบและการสนับสนุน
พฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมถูกกฎหมาย กลุ่ม บุคคลที่ส าคัญคือ ครอบครัวและเพ่ือนฝูง รองลงมา
คือ เพ่ือนบ้าน อาจารย์ หรือครูกฎหมายและผู้มี อ านาจปกครอง ตลอดจนสื่อมวลชนหรือแหล่งที่มาของ
ทัศนคติหรือรูปแบบต่างๆนอกจากนี้การคบหาสมาคมที่เกิดขึ้นก่อนมีระยะเวลานานกว่า มีความถี่บ่อยครั้งกว่า 
และบุคคลหรือสิ่งที่เป็นต้นแบบ ให้ความส าคัญมากกว่าหรืออยู่ใกล้ชิดมากกว่า ก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลมากกว่าเช่นกัน (พรชัย ขันตี, 2553)  

ค านิยาม (Definition) หมายถึง ทัศนคติหรือความหมายที่บุคคลยึดติดหรือมีต่อพฤติกรรมใด 
พฤติกรรมหนึ่ง กล่าวคือ การก าหนดทิศทาง การให้เหตุผลหรือความหมายของสถานการณ์และ ทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมหรือการกระท าใดว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว เป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการ มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล ซึ่ง
ค านิยามมีทั้งค านิยามทั่วไป (General Definition) หมายถึง การที่บุคคล ยอมรับตามหลักการที่ศาสนา 
จริยธรรม และบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมก าหนด และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือ
อาชญากรรม และค านิยามเฉพาะ (Specific Definition) จะชี้น าให้บุคคลเข้าร่วมการกระท าใดการกระท า
หนึ่งเฉพาะเจาะจง (พรชัย ขันตี, 2553) 

การสนับสนุนที่แตกต่างกัน (Differential Reinforcement) หมายความถึง ความสมดุลของ
ความคาดหวัง หรือ ความสมดุลระหว่างรางวัลและโทษที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะเว้นจาก
การกระท าผิดหรือกระท าผิดจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เกี่ยวกับรางวัลและโทษที่ เป็นผลมาจาก พฤติกรรมนั้น
ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ความเป็นไปได้ของการกระท าผิดซ้ าจะข้ึนอยู่กับรางวัล ที่ได้รับจากการกระท าผิด 
ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับ มีความรู้สึกท่ีดีขึ้น หรือได้เงินมากขึ้น เรียกว่า “การสนับสนุนในทางบวก” 
(Positive Reinforcement) ส าหรับ “การสนับสนุนในทางลบ” (Negative Reinforcement) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีได้จากเหตุการณ์ที่ตนไม่ต้องการ ซึ่งก็จะท าให้บุคคลกระท าผิดซ้ าได้ด้วย 
การสนับสนุนที่แตกต่างกันนี้ หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นปริมาณมากก็จะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย
เพ่ิมมากข้ึน (พรชัย ขันตี, 2553) 

การเลียนแบบ (Imitation) หมายถึง การเข้าไปเกี่ยวข้องในพฤติกรรมหลังจากที่ได้มีการสังเกต 
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันของบุคคลอ่ืน โดยการเลียนแบบจะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและ รูปแบบของ
พฤติกรรมที่ถูกสังเกต ตลอดจนที่ได้รับจากพฤติกรรมนั้น นอกจากนี้คุณลักษณะหรือ รูปแบบที่ได้จากการ
สังเกตจะมาจากกลุ่มบุคคลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต รวมถึงจาก สื่อมวลชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนั้นการสังเกตจึงมี ความส าคัญต่อการสร้างพฤติกรรมใหม่มากกว่า
ที่จะคงไว้หรือหยุดพฤติกรรมที่ได้สร้างข้ึนมาแล้ว และมีความส าคัญต่อการรักษาพฤติกรรมที่ได้เกิดขึ้นแล้วด้วย 
(พรชัย ขันตี, 2553) 

การยอมรับนวัตกรรมใหม่ หมายถึง  เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยอาศัยการสื่อสาร
สนับสนุน ซึ่งข้ันตอนในกระบวนการยอมรับประกอบด้วย 5  ขั้นตอนดังนี้ (เยาวพา ชูประภาวรรณ, 2547) 
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1. การรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นแรกที่จะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมใหม่ โดย
บุคคลรับรู้ว่ามีนวัตกรรมใหม่ครั้งแรก เป็นขั้นตอนของการรับทราบเท่านั้นว่านวัตกรรมได้เกิดขึ้นและมีอยู่จริง 
แต่ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 

2. ความสนใจ (Interest) บุคคลเริ่มมีความสนใจ เริ่มค้นหาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมนั้นเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจและใช้กระบวนการคิดมากกว่าขั้นการรับรู้ ในขั้นนี้
จะท าให้บุคคลได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่นั้นมากข้ึน บุคลิกภาพ ค่านิยม สังคมหรือประสบการณ์เก่าๆ 
จะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสาร 

3. การประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นไตร่ตรอง บุคคลจะน าข้อมูลที่ได้ น ามาพิจารณาข้อดี 
ข้อเสีย เพื่อตัดสินใจว่าควรจะทดลองนวัตกรรมใหม่หรือไม่ ขั้นนี้จะแตกต่างจากข้ันอ่ืนๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจ
ที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมักคิดว่า การใช้สิ่งใหม่ๆ นั้นเป็นการเสี่ยงที่ไม่แน่ใจ ผลที่จะได้รับในขั้นนี้จึง
ต้องการแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่ได้ตัดสินใจทดลองนั้นถูกต้อง โดยการ
ให้ค าแนะน าข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

4. การทดลอง (Trial) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองนวัตกรรมใหม่ โดยอาจลองปฏิบัติทั้งหมดหรือ
บางส่วน เพ่ือพิสูจน์ประโยชน์ของนวัตกรรมใหม่นั้น และรอตัดสินใจว่าจะยอมรับนวัตกรรมนั้นหรือไม่ ในขั้นนี้
บุคคลจะแสวงหา ข่าวสาร ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งผลทดลองจะมีความส าคัญยิ่งต่อการ
ตัดสินใจ ที่จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป 

5. การยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นสุดท้ายในกระบวนการยอมรับ เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับ
นวัตกรรมใหม่ หลังจากได้ทดลองปฏิบัติแล้ว และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หลังจากยอมรับนวัตกรรมแล้ว 
กลุ่มเป้าหมายจะมีการแสวงหาข่าวสารเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจยอมรับ ถ้าข่าวสารที่ได้รับภายหลัง
มีผลว่าไม่สมควรรับนวัตกรรมนั้น อาจท าให้เกิดพฤติกรรมเลิกยอมรับนวัตกรรมนั้นได้ แต่ถ้าได้รับข่าวสารที่ดี
ภายหลังอาจจะกลับมายอมรับใหม่ได้อีก 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
ประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1  ประโยชน์ด้านวิชาการ  
(1) ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ดัชนี GNII ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบแนวคิด จึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ
น าไปใช้ในการออกแบบวิธีการวัดระดับดัชนี GNII ต่อไปได ้

(2) องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตัวบ่งชี้และกรอบแนวคิดการวัดระดับดัชนี  GNII 
สามารถน าไปต่อยอดในการศึกษาประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและมีความซับซ้อนต่อไปได้ เช่น การศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยส่วนบุคคลและสังคมต่อระดับการยอมรับการทุจริต (Corruption Adoption) เป็นต้น 

2 ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ  
(1) องค์กรภาครัฐไทย  หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และความซื่อสัตย์  ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถน ามาตรวัดดัชนี GNII ไปใช้ในการ
ประเมินสภาวการณ์ด้านด้านความซื่อสัตย์ของประชาชนตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อย
ละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม  ค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
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(2) องค์กรภาครัฐไทย  หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา  ตลอดจนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์  ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถน า
สารสนเทศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้น าไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปได ้

(3) มาตรวัดดัชนี GNII ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดการพัฒนามาตรวัด
ทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบทอ่ืน ๆ ตลอดจนพัฒนาเป็นคลังค าถามเชิงคุณธรรมจริยธรรมต่อไปได้    

3 ประโยชน์เชิงนโยบาย 
(1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะบุคคล  องค์กร  

หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์  ตลอดจนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สามารถน าสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้น าไปใช้ประกอบการวางแผนหรือ
นโยบายอ่ืน ๆ เพ่ือการประเมินสภาวการณ์คุณธรรมและความโปร่งใสของสังคมประเทศไทยได้อย่างแม่นย า
และเหมาะสม  ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม  ค่านิยม
สุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ผลการศึกษาการพัฒนามาตรวัดระดับดัชนี GNII สามารถน าไปใช้ในการประเมิน
สภาวการณ์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และก าหนดนโยบายในการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสังคมประเทศไทยได้อย่างแม่นย าและเหมาะสม 

 
ขั้นตอนการด าเนินการประเมินผล 
ดัชนีความซื่อสัตย์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Integrity Index : GNII ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดแผนในการด าเนินการเพ่ือจัดท าเครื่องมือและประเมินผลในกรอบ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 

หน่วยบูรณาการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. 
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ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก า ร สั ม ม น า ก ลุ่ ม อิ ง ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  
(Connoisseurship) ครั้งท่ี 1 

         

- ส านักงาน ป.ป.ช. 
-จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- ม.มหิดล 
- ม.ศิลปากร 
- ม.ศรีนครินทรวโิรจน ์
-โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
-สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 

หน่วยบูรณาการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. 

ระยะเวลารวม           

- UNDP. 
- TDRI. 
- ส านักงาน ป.ป.ท. 
-สถาบัณกลัยาราชณครินทร ์

จัดท ารายละเอียด ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ 
และสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวัดระดับ
ระดับดัชนี GNII และพัฒนาตัวบ่งช้ีทาง
สังคมในความซื่อสัตย์ของประชาชนตาม
กรอบตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

         

ส านักงาน ป.ป.ช. 

จัดท ามาตรวัดดัชนี GNII และแผนการ
บริหารข้อมูล 

         
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก า ร สั ม ม น า ก ลุ่ ม อิ ง ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  
(Connoisseurship) ครั้งท่ี 2 

         

- ส านักงาน ป.ป.ช. 
-จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- ม.มหิดล 
- ม.ศิลปากร 
- ม.ศรีนครินทรวโิรจน ์
-โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
-สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
- UNDP. 
- TDRI. 
- ส านักงาน ป.ป.ท. 
-สถาบัณกลัยาราชณครินทร ์

ปรับปรุงมาตรวัดดัชนี GNII และแผนการ
บริหารข้อมูล 

         
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ด าเนินการ Try Out มาตรวัดดัชนี GNII 
 
 
 
 

         

ส านักงาน ป.ป.ช.  
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๓. ตัวช้ีวัดร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ความเป็นมา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตในประเทศไทย จึงได้

มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ช. ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดระดับการ
ทุจริตและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ต่อมาส านักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti – Corruption and Civil Rights 
Commission: ACRC) เพ่ือพัฒนาโครงการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้บูรณา
การและพัฒนาเครื่องมือการประเมินโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 

การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด รวมไปถึง ให้หัวหน้าส่วนราชการให้
ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก ากับดูแล
ส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก รวมถึงให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ
การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดย
ศึกษาวิจัยร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
และข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้
การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การประเมินรูปแบบ
ใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนท าให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้
ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึง
กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย 
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ต่อมา คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติ ดังนี้  
๑) เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้
ด าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึง
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพัฒนาของส านักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมินจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนระบบการประเมิน ทั้งนี้ จะด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมินดังกล่าวภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
อย่างเคร่งครัด 

๓) ให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขต
ความรับผิดชอบ 

จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
รายละเอียดการประเมินผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีรายละเอียด ดังนี้ 
หน่วยงานขับเคลื่อนการประเมิน ประกอบด้วย 

  หน่วยงานด าเนินการประเมิน ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการ
ด าเนินการประเมินในภาพรวมทั้งหมด โดยจะมีการจัดจ้างผู้ประเมิน ซึ่งจะท าหน้าที่ในการด าเนินการประเมิน
ในเครื่องมือ ระเบียบวิธีการประเมิน และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมินแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
  หน่วยงานก ากับดูแลการประเมิน จะมีบทบาทในการร่วมก ากับติดตามการประเมิน
ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของตนเอง รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการ
ประเมินแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
 กลุ่มเป้าหมายการประเมิน จะมีบทบาทในการด าเนินการที่ก าหนดในกระบวนการต่างๆ 
ในการประเมินตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดย
สอบถามข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ ประกอบกับการได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น ๘,๒๙๙ หน่วยงาน จัดประเภทหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมินออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 
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องค์กรอิสระ   ๕ หน่วยงาน 
องค์กรศาล   ๓ หน่วยงาน 
องค์กรอัยการ   ๑ หนว่ยงาน 
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา  ๓ หน่วยงาน 
ส่วนราชการระดับกรม  ๑๔๔ หน่วยงาน 
องค์การมหาชน   ๔๐ หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ   ๕๔ หน่วยงาน 
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ  ๒๘ หน่วยงาน 
กองทุน    ๘ หน่วยงาน 
สถาบันอุดมศึกษา   ๘๓ หน่วยงาน 
จังหวัด    ๗๖ หน่วยงาน 
หน่วยงานรัฐขอเข้าร่วม  ๒ หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗,๘๕๒ หน่วยงาน 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การ

บริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 
 ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น ๑๐ กลุ่ม เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ และก ากับติดตามการประเมินให้เป็นตามกรอบระยะเวลา  
และเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

กลุ่ม ๑ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม ๙ จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น ๗๒๙ หน่วยงาน 

กลุ่ม ๒ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)) ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม ๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๙๒ หน่วยงาน 

กลุ่ม ๓ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ รวม ๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น 
๑,๔๗๕ หน่วยงาน 

กลุ่ม ๔ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
กาฬสินธุ์  ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย 
หนองบัวล าภู และอุดรธานี รวม ๑๒ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๒ หน่วยงาน 

กลุ่ม ๕ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน รวม ๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๓๐ 
หน่วยงาน 

กลุ่ม ๖ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม ๙ จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น ๘๗๙ หน่วยงาน 
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กลุ่ม ๗ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวม ๘ 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๐๖ หน่วยงาน 

กลุ่ม ๘ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ 
ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวม ๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๗๓ หน่วยงาน 

กลุ่ม ๙ ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดตรัง 
นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม ๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖๓๑ หน่วยงาน 

กลุ่ม ๑๐ ประกอบด้วยหน่วยงาน องค์กรอิสระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่วยงาน
ในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรัฐ อ่ืนๆ 
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓๗๒ หน่วยงาน 

และได้ด าเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้รับจ้างในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  ๑) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ประเมินหน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม ๒   
  ๒) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ประเมินหน่วยงาน
ภาครัฐในกลุ่ม ๑ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๖ กลุ่ม ๗ และกลุ่ม ๘ 
  ๓) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมินหน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม ๙ และกลุ่มที่ ๑๐ 
 ระเบียบวิธีการประเมิน ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS)” เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย 
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน 
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 
  การรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลงใน
ระบบ ITAS เพ่ือให้ระบบสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จากนั้น หน่วยงานเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานควรค านึงถึง
การเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการกระจายตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่
ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเอง
ทางระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ าหรือตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติ
บุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน
น้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อย
กว่า 100 ตัวอย่าง 
  การรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ลงในระบบ ITAS เพ่ือให้ระบบสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จากนั้น 
หน่วยงานกรอกรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบ ITAS ทั้งนี้  
หน่วยงานควรค านึงถึงข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่สอดคล้องและครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่และ
ภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน จากนั้น ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ EIT จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างประเมินอาจมีการ
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน หรือเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น ท าการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ ผู้รับจ้างประเมินจะมี
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดี
ทางวิชาการและทางสถิติ  รวมทั้งมีข้อมูลการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด นอกจาหนี้ หน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่ง 
  เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่
ใช้ในการสื่อสารกับสาธารณะ 
  การรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS จากนั้น 
ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จากค าตอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น 
ท าการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ กรณีที่ค าตอบ
ของหน่วยงานไม่ชัดเจนจนไม่สามารถให้คะแนนได้ หรือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับจ้างประเมินอาจมีการ
ประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินประกอบการพิจารณา 
 เครื่องมือการประเมิน ประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตวัชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
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  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดการประเมิน ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
น าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท าโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการ
ทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน 
ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญ
ต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่
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เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การ
ซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 6 ข้อ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ ผู้ อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
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ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้ าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริ การ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัด
ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) 

 

ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
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แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อค าถาม 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 

การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

7 

 
 เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลจะเป็นการรายงานในลักษณะค่า
คะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลการประเมิน
ของหน่วยงานจะแสดงสัญลักษณ์ “ * ” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงาน
ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 


