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กรอบการบรรยาย 

 ความหมายของฐานความคิด 
 ฐานความคิดของสังคมไทย 
 ฐานความคิดของสังคมไทยที่มีผลต่อระดับการทุจริตของ

ประเทศ 
 ยุทธศาสตร์และการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ กับการเปลี่ยนฐาน
ความคิดของสังคมไทย 

 การแปลงยุทธศาสตร์ฯสู่การปฎิบัติ 
 การเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 



ความหมายของฐานความคิด 

 ฐานความคิดหรือกรอบความคิด(Mindset) เป็นกลุ่มของ
ความเชื่อหรือวิธีการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมอง และ
ทัศนคติ 

 



ฐานความคิดของสังคมไทย 

 ดูรายงานการวิจัยเรื่อง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่อง
สังคมไทย โดยวินัย  พงศ์ศรี เพียรและคณะ ,๒๕๔๗  
สนับสนุนโดย สกว. 

 



๑. ปัจเจกบุคคลไม่ว่าข้าราชการหรือไพร่ในสังคมไทยสมยัจารีต อาจเปลีย่น
สถานภาพทางสังคมขึน้ลงโดยไม่สู้เคอะเขินนัก ไพร่อาจเปลีย่นสภาพเป็นทาส
เชิงกระยาดอกเบีย้ช่ัวคราว เพือ่แก้ปัญหาหนีสิ้นและเศรษฐกจิ กล่าวคือ ขายตัวลง
เป็นทาสเพือ่เอาเงินไปใช้หนี ้แล้วเอาตัวเองจ านองไว้ โดยทีเ่จ้าหนีไ้ม่กกักนัตวัแต่
ปล่อยให้ไปท างานค้าขายเพือ่ส่งดอกเบีย้ คนอืน่อาจตกเป็นทาสด้วยเหตุผลทาง
การเมอืง ทาสดูเหมอืนจะมเีสรีภาพค่อนข้างมาก เช่น มหีลกัฐานในพระราช
ก าหนดเก่าว่า ทาสเข้าเล่นการพนันในบ่อนเบีย้ เป็นต้น รองศาสตราจารย์วุิิชัย  
มูลศิลป์ ได้ตั้งข้อสังเกตทีน่่ารับฟังว่า แม้ในสมยัปัจจุบันบุคคลทีม่ีเช้ือสายมาจาก
ทาสในสังคมญี่ปุ่นจะได้รับการดูแคลนอย่างมาก กรณีนีแ้ตกต่างจากสังคมไทย
ปัจจุบัน ซ่ึงไม่เคยมกีารสอบถามเงือ่นไขส าคญัว่าใครเป็นครัวทาสมาก่อน ส่วน
ข้าราชการระดบัต่างๆ น้ัน อาจเลือ่นฐานะขึน้ลงกนัอย่างง่ายๆ เพยีงข้ามวัน
ข้ามคนื เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็น มหาสมมตเิทพ จะให้ผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยก็
ได้ หรือให้ผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่กไ็ด้ 



๒.  ความส าคญัของพธีิกรรม เน่ืองจากราชส านักเป็นศูนย์กลางของระบบวัิ นธรรม การ
ประกอบพระราชพธีิต่างๆ ทั้งในส่วนทีเ่ป็นพธีิกรรมเพือ่ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมอืง เช่น 
การพระราชพธีิแรกนา หรือ พระราชพธีิส่วนองค์พระมหากษตัริย์ทั้งหลาย และพธีิถือ
น า้พระพพิัิ น์สัตยา ข้าทูลละอองต้องเข้าร่วม เพราะพธีิกรรมเหล่านีม้คีวามส าคญัเชิง
สัญลกัษณ์ ธรรมเนียม การเข้าเฝ้าในการพระราชพธีิหรือในโอกาสทีท่รงออกว่าราชการเป็น
รากฐานของการจัดระเบยีบฐานะข้าทูลละออง และล าดบัช้ันแห่งเกยีรติยศของราชนิกุล 
เสนาบดแีละอมาตย์น้อยใหญ่ เกยีรติยศของเสนาบดแีละข้าราชการน้อยใหญ่ อยู่ทีเ่คร่ืองยศ ซ่ึง
ได้รับพระราชทานประกอบยศถาศักดิ์ เวลาเสนาบดแีละข้าราชการขึน้เคร่ืองคานหานไปทีใ่ด 
ต้องมบีริพารน าเคร่ืองยศไปด้วยเพือ่แสดงอ านาจ คร้ังผ่านไปทางใด ไพร่บ้านพลเมอืงกต้็องนบ
นอบเปิดทางให้แก่ขบวนน้ันก่อน ส่ิงเหล่านีย้งัคงอยู่กบัสังคมไทยร่วมสมยั คงไม่มปีระเทศใด
ในโลกเทยีบกบัประเทศไทยได้ เมือ่กล่าวถึงการทีขุ่นนางการเมอืงยงัใช้อภิสิทธิปิดถนน 
ชาวตะวนัตกทีเ่ข้ามาติดต่อกบัเสนาบดไีทยสมยัอยุธยาต่างได้ให้ข้อสังเกตว่า คนไทยให้
ความส าคญัแก่พธีิกรรมมาก และดูเหมอืนจะให้ความส าคญัแก่สาระทีจ่ะเจรจากนัน้อย 
สังคมไทยในปัจจุบนักใ็ห้ความส าคัญแก่พธีิกรรมมากกว่าเนือ้หา สังเกตได้จาก ในการจัด
ประชุมส าคญัๆ ของหน่วยงานต่างๆ ผู้ด าเนินการอาจให้ความส าคญัแก่ประเดน็ทีว่่า แจกนั
ดอกไม้ควรตั้งทีใ่ด หรือใครควรน่ังทีใ่ด จะรับประทานอาหารอะไรมากกว่าเน่ืองหาวาระการ
ประชุมเสียอกี 



๔.ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาต ิลกัษณะเด่นของสังคมไทย คอื ระบบอุป
ภัมภ์ และระบบเครือญาต ิเน่ืองจากความคิดหลกัในการปกครองของไทยคือ 
ควบคุมก าลงัคนเป็นขั้นๆ ไป ท าให้ทุกคนทีไ่ม่ใช่ข้าราชการและลูกข้าราชการมี
บรรดาศักดิ์ต้องขึน้ทะเบียนเป็นไพร่หลวง หรือไพร่สมอยู่ในปกครองของเจ้าหมู่ 
ไพร่สมเป็นไพร่ทีเ่ป็นก าลงัของเจ้านายและข้าราชการผู้มบีารม ีจึงเท่ากบัเจ้าอยู่ใน
อุปถัมภ์ของเจ้าหมู่ ท าให้มผู้ีคุ้มครอง ส่วนระบบเครือญาตมิคีวามส าคญัเพราะ
เครือญาตมิส่ีวนได้ส่วนเสียกบับุคคลในตระกูลในระบบกฎหมายไทยโบราณ ผู้ใด
ได้ดเีครือญาตกิม็ักได้ดด้ีวยกนั ตกอบักต็กอบัด้วยกนัทั้งหมด เช่น ในการถูก
ริบราชบาตร เป็นต้น ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาต ิยงัมอีทิธิพลในสังคมไทย 
โดยเฉพาะอย่างในวงการเมืองและระบบราชการ ถือเป็นการสืบทอดทาง
วัิ นธรรมที่เราเข้าใจได้จากการศึกษาพระไอยการต่างๆ ในกฎหมายตราสามดวง 



๔. ความเช่ือในไสยศาสตร์และวญิญาณนิยม ความเช่ือในไสยศาสตร์
และวญิญาณนิยม ยงัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติของคนไทย
ทั่วไป ดังเช่นเมื่อต้อง “ต่อพสูิท” หรือ พสูิจน์ความจริง ขั้นสุดท้าย 
เม่ือขาดพยานหลกัฐานและพยายบุคคลทีช้ี่ขาดไปทางใดทางหน่ึงได้ 
คู่ความกอ็าตเลอืกหนทางของไสยศาสตร์เข้ามาเป็นเคร่ืองช่วยตดัสิน 
เช่น ด าน า้ลุยเพลงิ หรือ ล้วงตะกัว่ เป็นต้น ดังปรากฏในพระไอยการ
พสูิจน์ด าน า้ลุยเพลงิ แต่คนไทยไม่ไว้ใจใครแม้กระทัง่เทวดา เพราะ 
เม่ือเชิญภูติเชิญเทวดามาเป็นพยานในการพสูิจน์แล้ว หากเทวดาล าเอยีง
เข้าข้างคู่ความข้างหน่ึงข้างใด กมี็ค าสาปแช่งทีเ่ป็นเงื่อนไขให้เทวดา 
ตกนรกเหมือนกนั 





กราฟแสดงคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 255๘ 

ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2015/results/ 
หมายเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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ป ี(ค.ศ.) 2011 2012 2013 2014 2015 

จ ำนวนประเทศ 183 176 177 175 168 

คะแนน 3.40/10  37/100 * 
 

 35/100 * 
 

 38/100 *  38/100 * 

อันดับโลก 80 88 102 85 76 

อันดับอำเซียน 4 4 5 3 3 

ตารางแสดงอันดับและคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย 
เมื่อเปรียบเทียบกับอันดับโลกละอันดับอาเซียน 
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ล ำดับ อันดับโลก 2558 
(168) 

ประเทศ คะแนน 
2558 

คะแนน 
2557 

1 8 สิงคโปร ์ 85 84 

2 54 มำเลเซีย 50 52 

3 76 ไทย 38 38 

4 88 อินโดนเีซีย 36 34 

5 95 ฟลิิปปินส์ 35 38 

6 112 เวียดนำม 31 31 

7 139 ลำว 26 25 

8 147 พม่ำ 22 21 

9 150 กัมพูชำ 21 21 

ตารางแสดงอันดับและคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน 

ที่มา : เรียบเรียงข้อมูลโดยมูลนิธิองค์กรเอความโปรง่ใสในประเทศไทย ซึ่งในปนีี้ไม่มีขอ้มูลของประเทศ บรูไน       
แหลง่ข้อมูล : http://transparency.org/ 



ค่าดัชนี CPI ของประเทศไทย 2011 2012 2013 2014 2015 

Corruption Perception Index (CPI) 3.4 37/100 35/100 38/100 38/100 

1 Bertelsmann Foundation Transformation Index 2012; BF (BTI)  
เน้นเร่ือง การลงโทษทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจหรือต าแหน่งในทางที่ผิด  
ความส าเร็จของภาครัฐในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่นและการมีกลไกเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต
อยู่ในระบบ 

3.9  45/100 * 
 

 40/100 * 
 

 40/100 *  40/100 * 

2 IMD World Competitiveness Year Book 2012 ; (IMD) 
รายงานอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเพ่ือการพัฒนาผู้บริหารสากล 

3.9 38/100 36/100 33/100 38/100 

3 Political Risk Services International Country Risk Guide ; (ICRG) 
เน้นการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึน้ในระบบการเมือง การเรียกหรือรับสินบน และการเล่นพรรคเล่นพวกที่
เกิดขึ้นในระบบอุปถัมภ์ 

2.6  31/100 * 31/100 * 
 

31/100 * 31/100 * 

4 World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2012 ; (WEF) 
ผลส ารวจความเห็นผู้บริหารจาก  World Economic Forum  

3.2 35/100 35/100 39/100 43/100 

5 World Justice Project Rule of Law Index 2012 ;  (WJP) 
ดัชนีเปรียบเทียบหลักนิติรัฐ 

3.8 33/100 33/100 44/100 26/100 

6 Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment ; (EIU) 
เน้นเร่ือง ความรับผิดชอบของภาครัฐ (Accountability) ในการบริหารจัดการเงินทุน/งบประมาณ 
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การมีองค์กรที่เป็นอิสระตรวจสอบ การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน 
ธรรมเนียมการติด-สินบน ข้าราชการ Professional ที่ได้รับแต่งต้ังในระดับสูง 

3.2 38/100 38/100 
 

38/100 38/100 

7 Global Insight Country Risk Ratings ; (GI) 
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 6 ประการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจแต่ละสาขา 
ได้แก่ เสี่ยงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านภาษี ด้านความมั่นคง  และความ
ผิดพลาดในก ารบริหารจัดการ 

3.3 42/100 32/100 42/100 42/100 

8 Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2012 ; (PERC) 
รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจ าปี 2012 ของเอเชียน อินเทลลิเจนซ์ 

3.2 35/100 39/100 35/100 42/100 



สาเหตุและแนวทางแก้ไข : ความแตกต่างระหว่าง 
ปทัสถานทางสังคมกับปทัสถานทางกฎหมาย 
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คนในสังคมยังเข้าใจความหมายของค าว่าทจุริตต่อหน้าที่ไม่ตรงกัน 
 กรณีศึกษา : คดีน้ ามันเขยีว 

 การใหท้รพัย์สินตอบแทนการปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นสินบนหรือเงินบริจาค 
 เจ้าหน้าทีข่องรัฐยังไม่สามารถแยกเรือ่งส่วนตวัออกจากต าแหน่งหน้าที่ 
 ประชาชนยังไม่สามารถแยกประโยชนส์่วนบคุคลกบัประโยชน์ 

ส่วนรวม 
      

       
 



 
 

ระบบอุปถัมภ์                                          
      สังคมไทยเปน็สังคมที่มีการก าหนดสถานภาพของบคุคลลดหลั่น

จากบนมาสู่ลา่ง  ซึ่งมีโครงสร้างทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างฐานะ
กับต าแหน่ง ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์ทีม่ีฐานะ
ต าแหน่งสงูกว่ากับผู้รบัอุปถัมภ์ทีม่ีฐานะต าแหน่งต่ ากว่า 
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สาเหตุและแนวทางแก้ไข : ความแตกต่างระหว่าง 
ปทัสถานทางสังคมกับปทัสถานทางกฎหมาย 



 
 

                

    

   ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์             
คือ ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความไม่เสมอภาค     
ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม)  

16 

สาเหตุและแนวทางแก้ไข : ความแตกต่างระหว่าง 
ปทัสถานทางสังคมกับปทัสถานทางกฎหมาย (ต่อ) 
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สาเหตุของปัญหา 
ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างปทัสถานทางกฎหมาย (Legal norms) 
กับ ปทัสถานทางสังคม (Social norms) 
ก่อนสนธิสัญญาบาวริ่ง ( ๑๘ เมษายน ๒๓๙๘) ไทยน าเข้าวัฒนธรรมและ
กฎหมายจากประเทศอินเดีย ผ่านมอญและเขมร 
• วัฒนธรรม   ฮินดู – พุทธ 
• กฎหมาย   พระธรรมศาสตร์และพระไอยการต่างๆ 
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมสัมพันธ์ในแนวดิ่ง(Vertical Social 
Affiliation) หรือ ตามล าดับชั้น (Hierarchy) ปรากฏใน พระไอยการ
ต าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง พ.ศ. ๑๙๙๘   
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พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง พ.ศ. 1998 

 พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง พ.ศ. 1998 เป็นกฎหมาย 
ที่ตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา  
เป็นกฎหมายที่ก าหนดต าแหนง่ศกัดินา บรรดาศักดิ์ ล าดับชั้น โครงสร้างส่วน
ราชการในระบบราชการ สมัยโบราณ เทียบได้กับ กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในปัจจุบัน แต่ในกฎหมายนี้ไดก้ าหนด ฐานันดรศกัดิป์ระชาชน
ตั้งแต่   พระมหาอุปราชลงมาจนถึงพลเมืองขั้นต่ าสุดคอืทาส พระไอยการนี้ 
ก าหนดให้ประชาชนทุกคนมี ศักดินาสูงต่ า ตามความส าคัญในโครงสร้างสังคม 
โดยศักดนิานี้ ก าหนดเปน็ไร่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของไทย 

 น าเข้ากฎหมายทางตะวันตกมาแทนกฎหมายที่น าเข้าจากอินเดีย  
เริ่มตั้งแต่กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๑)  

 มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย  
เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  

 ความสัมพันธ์ของคนในสังคมตามกฎหมายในปัจจุบัน  
มีความสัมพันธ์ในแนวนอน (Horizontal Social Affiliation ) 
ปรากฏใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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   มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคล  ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

   มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด 
ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

   มาตรา ๒๖ การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ 

   มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอภาคและได้รับความคุ้มครองตาม   
กฎหมายเท่าเทียมกันกันในกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ 

สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐ  2  สถานะ 

สถานะหนึ่ง  คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
                 ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ  

กับอีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม ประโยชน์ทับซ้อนและคอร์รัปชัน 

 

การทุจริต 

CORRUPTION 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

CONFLICT OF INTERESTS 

จริยธรรม 

ETHICS 

ทุกประเทศมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
ท้ังในด้านของการกระท าและบทลงโทษ 

บางประเทศมีกฎหมายบัญญัติห้าม
กระท าการแต่อีกหลายประเทศไม่มี
กฎหมายบัญญัติข้อห้ามไว้ 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคนในแต่ละ
สังคม 
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               แนวความคิดพื้นฐาน : ประโยชน์สาธารณะ 

- รัฐโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแล 
รักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

- แต่ในกรณีที่ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนไม่สอดคล้อง 
กับประโยชน์สาธารณะจะต้องให้ประโยชน์สาธารณะ 
อยู่เหนือประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน 
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               หลักการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ ๒ สถานะ คือเป็นผู้ใช้
อ านาจรัฐ และเอกชน 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ใช้อ านาจรัฐจะท าอะไรได้ต้องมี
กฎหมายให้อ านาจ 

- ในฐานะเอกชนจะท าอะไรก็ได้ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม 
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เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ  ๒ สถานะ
ดังกล่าว หลักการสากลในการปฏิบัติหน้าที่คือ การสามารถแยกเรื่อง
ต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้และห้ามการกระท า 
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
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John Langford และ Kenneth Kernaghan  ประมวลการกระท า 
ที่อยู่ ในขอบข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น  7  ลักษณะ ดังนี้ 
 

(1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (accepting benefits) 
(2) การท าธุรกิจกับตัวเอง (self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (contracts) 
(3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 

(post – employment) 
(4) การท างานพิเศษ (outside employment  or moonlighting) 
(5) การรู้ข้อมูลภายใน (inside information) 
(6) การใช้สมบัติราชการเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว 
(7) การท าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

 
 
 



 การรับประโยชน์ต่างๆ  (Accepting Benefits) การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและอาจรวมถึงครอบครัว 

 การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing)   หรือเป็น คู่สัญญา 
(Contracts) 

ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นใช้อ านาจให้หน่วยงานที่ด ารงต าแหน่ง
อยู่ซ้ือที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงานใหม่ 

 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลัง
เกษียณ (Post –Employment) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน
หลังพ้นต าแหน่งทันที 

  การท างานพิเศษ (Outside  Employment or    Moonlighting) ครูสอนพิเศษท่ีให้ความรู้และแนวข้อสอบเต็มท่ีมากกว่าการสอน 
ในเวลาราชการ 

 

 การรู้ข้อมูลภายใน  (Inside Information) รัฐมนตรีรู้ข้อมูลภายในโครงการสร้างถนนไปกว้านซื้อที่ดินตามแนว
ถนนตัดผ่านไว้ล่วงหน้า 

 การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว (Using 
Employer, Property for Private advantage) 

ข้าราชการน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว 

 

 

 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
(Pork-Barrrelling) 

รมต.อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ตนเอง, ใช้งบสาธารณะเพื่อหาเสียง,
การใส่ชื่อนักการเมืองแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ เช่น ถนน  

รูปแบบความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 
 ข้อ 8 จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

        1............................ 

         2............................ 

         3. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการปฏิบัตติามบทบัญญัติของข้อนี้ รัฐภาคีแตล่ะ
รัฐต้องพิเคราะห์ถึงแนวคดิริเริ่มที่เกีย่วข้องขององคก์ารระดับภูมิภาค องค์การ
ระหว่างภูมิภาคและองคก์ารพหุพาค ีเช่น จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งระบุในภาคผนวกของข้อมมติสหประชาชาติ ทื่ 51/59 เมื่อ
วันที่ 12ธันวาคม 1996 ทั้งนี้ ในกรณีที่เหมาะสมและโดยเปน็ไปตามหลักการ
พื้นฐานของระบบกฎหมายของตน 

         4................................................... 
 

 



29 

 รากฐานความเชือ่ในอดีตขนุนางค้าขายได้ไม่เปน็สิ่งทีน่่ารงัเกยีจ 

 ต าแหน่งทางราชการน ามาซึ่งผลประโยชน์ 

 ไม่แยกเรื่องประโยชน์ส่วนบคุคล/ประโยชน์ส่วนรวม 

 ทัศนคตขิองคนในสงัคมพฒันาไม่ทันระบบกฎหมายทีน่ ามาใช้ 

 



 
 

ลักษณะส าคัญของคอร์รัปชัน                                              
  1. คอร์รัปชันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐท าตัว          

เหมือนขุนนางเก่า  ซึ่งถือว่าฐานะต าแหน่งเป็นสมบัติของตน          
ที่จะเอามาท าอะไรก็ได้ที่จะเอามาใช้หาประโยชน์ส่วนตัวได้ 

2. คอร์รัปชันจะเป็นที่เข้าใจได้ดีก็ต่อเมื่อเราทราบถึงความ          
แตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน 
(เงินท่ีจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีเป็นรายได้แผ่นดินแตกต่างจากเงินที่ไม่ได้เข้าคลังแผ่นดินอย่างไร) 
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ผลเกิดจากเหตุ  



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
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 คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ชุ ดปั จจุบัน ได้ จั ดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต  ร ะ ย ะ ที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีแนวทางในการด าเนินงาน
ที่มีเป้าหมายเดียวกันและได้ขยายระยะเวลาการใช้ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 
๑ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๐เป็นการใช้ยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานน าไปแปลงสู่การ
ปฎิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฎิบัติราชการ
ประจ าปี  



การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบาย              การปฏิบัต ิ
(Policy Integration) 

สร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตให้เข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพ 

• สร้างจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมสุจริต     
ให้ตระหนักรู้เรื่องความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ทุกภาคส่วน 
• สนับสนุนและเชิดชู
ข้าราชการที่มค่ีานิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ก.พัฒนาสังคมฯ /  
ก.พลังงาน/ก.ศึกษาฯ /      
ส.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

สร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการปราบปราม 

การทุจริต 

ผลกระทบ 
(Impact) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลผลิต 
(Output) 

•  ลดปัญหาการทุจริต    
 ในสังคมไทย 
•  การด าเนินงาน 

ภาครัฐ   มีความ
โปร่งใสและ             
มีธรรมาภิบาลตาม
หลักสากล 

• ประเทศไทย 
มีการบริหารงาน 
ที่โปร่งใส  
มีธรรมาภิบาล 

• ประเทศชาติ       
มีภาพลักษณ ์
คอร์รัปชันดีขึ้น 

ตัวชี้วัด :  
-  ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยเข้าสู่
ระดับที่ดีขึ้น 
-  ความส าเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
 -  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  
     สพฐ.    :  นักเรียน จ านวน 7,243,713 คน 
     อาชีวฯ  :  สถานศึกษา จ านวน 421 แห่ง       
     สกอ.    :  สถานศึกษา จ านวน 80 แห่ง 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ปี 2558 จ านวน  
2,106.1171 ล้านบาท 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการ
แสวงหาข้อเท็จจริง
และการไต่สวน
วินิจฉัย 

• การทุจริตในภาครัฐ
ได้รับการตรวจสอบ 

• สร้างความตระหนักรู้
เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม
สุจริต การป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน 

• ประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐให้
ความร่วมมือในการ
ป้องกันการทุจริต 

ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย   

• เสริมสร้างและสนับสนุน  
ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่

• บูรณาการการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ   

• พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนใน
ประเทศ และพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 

• สนับสนุนให้ประชาชน    
ทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

• เพิ่มประสิทธิภาพการ
แสวงหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบ 
และการไต่สวนวินิจฉัย 

• ตรวจสอบบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 

• การสืบสวนและสอบสวน
การกระท าผิดเกี่ยวกบัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

• เข้มงวดการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการ
ตรวจสอบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ป.ป.ช./ก.ยุติธรรม (ป.ป.ท.) 
/ก.พ.ร./ ก.ศึกษาฯ/  

ก.แรงงาน 

ป.ป.ช./สตช. /ป.ป.ง. 

ปี 2558                  
813.6034 ลบ. 

ปี 2558                    
715.9969 ลบ. 

ปี 2558              
590.8436 ลบ. 



15. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบาย              การปฏิบัติ 
(Policy Integration) 

สร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตให้เข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพ 

สร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการปราบปรามการ

ทุจริต 

ผลกระทบ 
(Impact) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลผลิต 
(Output) 

•  ลดปัญหาการทุจริต    
 ในสังคมไทย 
•  การด าเนินงาน   

ภาครัฐมีความโปร่งใส
และมธีรรมาภิบาล
ตามหลักสากล 

• ประเทศไทย 
มีการบริหารงาน 
ที่โปร่งใส  
มีธรรมาภิบาล 

• ประเทศชาติ       
มีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่นดีขึ้น 

ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ 
            คอร์รัปชั่นของไทยเข้าสู่ 
            ระดับที่ดีขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 70 หน่วยงาน 

งบประมาณปี 2559  
รวมทั้งสิ้น 2,803.2012 ล้านบาท 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการ
แสวงหาข้อเท็จจริง
และการไต่สวน
วินิจฉัย 

• การทุจริตในภาครัฐ
ได้รับการตรวจสอบ 

• สร้างความตระหนักรู้
เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม
สุจริต การป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน 

• ประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐให้
ความร่วมมือในการ
ป้องกันการทุจริต 

ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย   

ปี 2559                  
998.6984 ลบ. 

ปี 2559                   
694.1951 ลบ. 

ปี 2559              
1,110.3077 ลบ. 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมไทยมีวินัยโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและรว่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล” 

พันธกิจท่ี 1  
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตส านึกการต่อต้าน 
การทุจริตโดยเน้นการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่ม
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

พันธกิจท่ี  2  
พัฒนาความร่วมมือระบบการ
ประสานงานและบูรณาการ 
การท างานระหว่างเครือข่าย 
การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตกับทุกภาคส่วน และ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรค 

ในการบูรณาการและการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

พันธกิจท่ี 3 
พัฒนาระบบบริหารและ

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยเป็นนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

พันธกิจท่ี 4 
สนับสนุนให้ภาคีทุกภาค
ส่วนสร้างองค์ความรู้ 
(Knowledge body) 
เพื่อให้รู้เท่าทันและ
ร่วมกันป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลักที่ 1  
เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบ

ในประโยชน์ของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่นักการเมือง

และบุคลากรในหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลักที่  2  
เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้าน 

การทุจริตที่มีประสิทธิภาพมีบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ  
กับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนและทิศทาง
ประเมินผลที่ชัดเจน 

วัตถุประสงค์หลักที่ 3 
เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และ

มาตรการที่สนับสนุนให้
สาธารณะและภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมต่อต้าน 
การทุจริตเกิดความไว้วางใจ 
และเชื่อมั่นในความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์หลักที่ 4 
สนับสนุนให้ภาคีทุก 

ภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ 
(Knowledge body) 

เพ่ือให้รู้เท่าทันและร่วมกัน
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มาตรการ/ แนวทาง 
3.1 ประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงาน/องค์กร
ต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ 

3.2 ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ  

3.3 สร้างความร่วมมือโดย
การเข้าร่วมปฏิญญา
และการท าบันทึกความ
เข้าใจระหว่างประเทศ  

มาตรการ/ แนวทาง 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนามาตรการและ
เครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

4.2 สร้างเสริมระบบ 
แจ้งเบาะแสและการ
คุ้มครองพยาน การ
เสริมสร้างศักยภาพ
และการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตให้กับภาคี
เครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
ประชาชนเพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่น 

4.3 สร้างเสริมระบบ 
รับเรื่องร้องเรียน
ให้กับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่
ต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ 1 
ปลูกและปลุกจติส านกึ
การต่อต้านการทุจริต 

เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์ 2 
บูรณาการท างานของ

หน่วยงานในการต่อต้าน 
การทุจริต และพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 3 
พัฒนาความร่วมมือกับ
องค์กรต่อต้านการทุจริต 

และเครือข่าย              
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 4 
พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป้องกัน

และปราบปราม 
การทุจริต  

ยุทธศาสตร์ 5 
เสริมสร้าง             

องค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากรทุกภาคสว่น  

มาตรการ/ แนวทาง 
5.1 สร้างองค์ความรู้ใน

การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโดยการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา 

5.2 พัฒนาระบบการ
จัดการองค์ความรู้ 

5.3 สร้างบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาส าหรับ
ตรวจสอบและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา 

มาตรการ/ แนวทาง 
1.1 ส่งเสริมการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริมการใช้และ
ก าหนดบทลงโทษ 
ในประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 

1.3 การใช้การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือ
การปลูก-ปลุก-
ปรับเปลี่ยน 
ฐานความคิด 

1.4 ดูแลคุณภาพชีวิต
และรายได้ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ข้าราชการ  

มาตรการ/ แนวทาง 
2.1 ประสานการท างานและ

การบริหารระหว่างองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ 

2.2 สร้างความเข้มแข็ง 
การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต 

2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
2.4 ปรับปรุงกฎหมายและการ

บังคับใช้กฎหมายรวมถึง
การพัฒนาระเบียบ 
หลักเกณฑ์ข้อบังคับ 
ในแต่ละหน่วยงานหลัก 
ในการต่อต้านการทุจริต 
ให้สอดคล้องกัน 



แหล่ง     
ส ารวจ เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตที่แต่ละแหล่งข้อมูลหลกัส ารวจ 

คะแนนของไทย 
ปี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ 

BF-BTI 
 

เร่ืองการปราบปรามการทุจริตและบงัคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด 
มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

๔๐ ย.๒ บูรณาการ 
ย.๔ ป้องปราม 
ย.๓ ประสานต่างประเทศ 

GI การด าเนินการทางธุรกจิตอ้งเกี่ยวข้องกับการทจุริตมากน้อยเพียงใด ๓๒ ย.๒ บูรณาการ 

EIU ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ๓๘ ย.๒ บูรณาการ 
ย.๔ ป้องปราม 

IMD การติดสินบนและการทุจริตมอียู่หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ๓๖ ย.๑ ปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน 
ย.๕ สร้างองค์ความรู้ 

WEF ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสนิบนในกระบวนการต่างๆ มากนอ้ยเพียงใด ๓๕ ย.๑ ปลูก-ปลุก จิตส านึก 
ย.๔ ป้องปราม 

PERC ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่สง่ผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ  
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มากน้อยเพียงใด 

๓๙ ย.๑ ปลูก-ปลุก จิตส านึก 
ย.๕ สร้างองค์ความรู้ 

WJP เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบมากน้อยเพียงใด ๓๓ ย.๑ ปลูก-ปลุก จิตส านึก 
ย.๔ ป้องปราม 

ICRG ผู้มีอ านาจหรือต าแหน่งทางการเมืองมกีารทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และ 
ระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกบัภาคธุรกิจมคีวามสมัพันธ์กนัมากน้อยเพียงใด 

๓๑ ย.๑ ปลูก-ปลุก จิตส านึก 
ย.๒ บูรณาการ 
ย.๔ ป้องปราม 

ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ของไทย 
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การเปล ีย่นฐานความคดิของคนในสงัคมไทย 
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 สามารถแยกแยะว่าเร่ืองใดเป็นประโยชนส่์วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม(มทีกัษะ

ในการคดิ) 

 เข้าใจเร่ืองการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

 ยึดถอืประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน(มจีิตสาธารณะ) 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ๕ ข้าราชการต้องแยกเรืองส่วนตวัออกจาก

ต าแหน่งหน้าที่ และยึดถอืประโยชนส่์วนรวมของประเทศชาต ิเหนือประโยชนส่์วน

ตน 

 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๕(๑) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมอืงและผู้น าอื่นในภาครัฐอย่างน้อยต้องปฏบิตัตินโดย แยกเร่ืองส่วนตวั

ออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาตแิละประชาชน

เหนือประโยชนส่์วนตนและของพรรคการเมอืงหรือกลุ่มการเมอืงที่ตนสงักดั 



ยกระดับจิตส านึกรบัผิดชอบในประโยชน์ของทกุภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักการเมืองและบคุลากรในหน่วยงานภาครฐัในการตอ่ต้านการทจุริต 

 

1. จ านวนหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้าน 
การต่อต้านการทุจริต 

2. ความส าเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
3. พฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นท่ียอมรับของประชาชนมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

 

วตัถุประสงค์หลักที่ 1 

ตัวชี้วัด 

การก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 
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เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ กับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงาน 

ต่อต้านการทุจริต รวมท้ังแนวทางขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลท่ีชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการท างานของหน่วยงาน 
ในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 

วัตถุประสงค์หลักที่ 2 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร
ต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 

1. ความก้าวหน้าหรือความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารและการประสานงานการต่อต้านการทุจริตที่เชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Agencies: ACA)  
ของต่างประเทศและภาคีอื่น  ๆรวมทั้งการเชื่อมโยงจากส่วนกลางสู่พื้นที่ 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

3.  รัฐบาลมีแนวนโยบายสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ชัดเจนทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากรในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม 

การก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 
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เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย 

 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์หลักที่ 3 

1. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จ านวนเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีทุกภาคส่วนท่ีมีต่อระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต 
4. ระดับความเป็นอิสระของสื่อและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

ตัวชี้วัด 

การก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 
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เพื่อยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ในด้านการต่อต้านทุจริตให้เท่าทันสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

วัตถุประสงค์หลักที่ 4 

1.. ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการพัฒนากลไกความร่วมมือและมาตรการทางกฎหมาย 
รองรับการจัดต้ังประชาคมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ระดับความส าเร็จการจัดต้ังฐานข้อมูลกลางและองค์ความรู้ที่เท่าทันสถานการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อการวิจัย การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การจัดท ามาตรการ และกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 

ตัวชี้วัด 

การก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 

42 

ที่มา: ศ.ดร. ภักดี โพธิศิริ, กรรมการ ป.ป.ช., การอบรมหลักสูตร “พนักงานป้องกันการทุจริต”, 24 กรกฎาคม 2556 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ระหว่าง 

ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ  
โดยใช้กลไกทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 

คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ระหว่าง 

ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ  
โดยใช้กลไกทางการศึกษา 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 



เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม  
ในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อ สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ เสริมสร้างบทบาท 
ในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีบทบาทในการส่งเสริมให้ น ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดความโปร่งใส ไปประยุกต์ใช้  
โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี รวมถึงเด็กและ
เยาวชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สาระส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

สาระส าคัญของการจัดท า 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU)  



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

พันธกิจ ๑ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิด  
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ปลูกปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน 
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

แนวทาง/มาตรการ 

การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เด็กและเยาวชน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง     



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษา 

รัฐบาลรับยุทธศาสตร์ชาติฯ จากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

รัฐบาลมอบหมายให้ทุกส่วนราชการน า
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ 

๓.งบประมาณแบบ
บูรณาการ 
( ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 - ๒๕๕๙) 

 

ตัวอย่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยใช้กลไก
ทางการศึกษา ในภาคส่วนต่างๆ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ท าหน้าที่ให้
การสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต ทั่วประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด าเนินงานการจัดท าหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ส านักงาน กศน. จัดท าหลักสตูร และกิจกรรม
ด้านการป้องกันการทุจริต 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน ทั่งประเทศ 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้
ร่วมกันจัดท าร่างหลกัสูตรเพื่อใช้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 40 แห่ง 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
อยู่ระหว่างการร่างหลักสูตรและ
กิจกรรมฯ 

คณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชมงคล 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดท าร่างหลักสตูร 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ความเป็นมา 

ส านักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ “โครงการ
โรงเรียนสุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึกด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 

ปีที่ 1 เริ่มด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2556 สพฐ. ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็นแกนน าในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 225 โรงเรียน 
ปีที่ 2 ด าเนินการปีงบประมาณ 2557 ขับเคลื่อนงานทั้งในระดับเขตพื้นการศึกษา โดยยกระดับเป็นเขตพื้นที่ต้นแบบ 
ทั้ง 4 ภูมิภาคๆ ละ 2 เขต ส าหรับในระดับสถานศึกษาได้ขยายจาก 225 โรงเรียน เป็น 3,216 โรงเรียน ทั่วประเทศ 
ปีที่ 3 ด าเนินการปีงบประมาณ 2558 ด าเนินการต่อยอดและพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และขยายผลไปยัง
โรงเรียน จ านวน 10,000 โรงเรียน 
ปีที่ 4 ด าเนินการปีงบประมาณ 2559 ขยายผลโรงเรียนสุจริต จ านวน 20,000 โรงเรียน 
ปีที่ 5 ด าเนินการปีงบประมาณ 2560 ขยายผลโรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ความเป็นมา 

ส านักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกันด าเนินการจัดท า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในทุกระดับทั่วประเทศ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 

ปีที่ 1 เริ่มด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2557 ได้ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
จนสามารถน าไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอนได้จริงในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ส านักงาน ป .ป.ช. ได้
ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา” และจัดพิมพ์หนังสือ “สาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวด
วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์” และการเรียนการสอนจะเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะด าเนินการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 

ความเป็นมา 

ส านักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงาน กศน. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานประสานความร่วมมือ
ด้านนโยบายและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. กับ ส านักงาน กศน. 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 
1. การจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย) 
2. การด าเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทั่งประเทศ 
3. การด าเนินการอบรมครูและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรม ป.ป.ช. ตามหลักสูตร กศน. 
4. การด าเนินการอบรมครู กศน. ส าหรับคนพิการและกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อจัดกิจกรรม ป.ป.ช. ตามหลักสูตร กศน. 
5. การด าเนินการด้านการผลิตสื่อ “ป.ป.ช.” (สารคดี/สปอตโฆษณา/วีดิทัศน์การเรียนการสอนเรื่อง ป.ป.ช. ตาม
หลักสูตร กศน. คลิปการจัดกิจกรรม ป.ป.ช. ฯลฯ) รวมถึงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ “สโมสรสุจริต” 
6. การจัดมุมสาระความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ช. มุม “ป.ป.ช. มีชีวิต” ในห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. ทั่วประเทศ 
จ านวน 905 แห่ง 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานร่วมกับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ความเป็นมา 

ส านักงาน ป.ป.ช. กับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ
ในการรณรงค์ป้องกันการทุจริต ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. กับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 
1. การท าหลักสูตรโตไปไม่โกง ให้ขยายผลไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
และขยายไปสู่โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั้งนี้ มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะท างานขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องหลักสูตรการป้องกันการทุจริตของกลุ่มนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
2. การบูรณาการด้านจริยธรรม คุณธรรม ทุกด้าน เช่น จริยธรรมในการใช้ Social Media 
3. การก าหนดกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต การก าหนด Social Service โดยเริ่มจาก
ระดับปฐมศึกษา มีการจัดท าทรานสคริปกิจกรรม และกิจกรรมรับน้องใหม่ 
4. การรวบรวมผลงานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. ปัญหาการทุจริตในการสอบของนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและใกล้ตัว ควรเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
6. ปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการของอาจารย์และระดับบัณฑิตศึกษา 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานร่วมกับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

7. การบริหารจัดการภายในสถาบันการศึกษา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
8. การสนับสนุนทุนวิจัย และทุนชมรมต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย 
9. การสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ 
10. การวัดผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลการด าเนินงาน 
11. การจัดองค์ความรู้ โดยรวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วของมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วคัด
สรรกิจกรรมที่ดีเด่น น ามารวมกันด าเนินการให้เกิดพลังในภาพกว้างทั้งประเทศ 
12. การณรงค์สื่อสารให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก เช่น การท าละครสั้นที่สื่อถึงการป้องกันและสะท้อนปัญหาการ
ทุจริต ฯลฯ 
หมายเหตุ : ในส่วนของการท าหลักสูตรของสาธิตมหาวิทยาลัยในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้มีการเข้า
ประชุมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝั่งประถมและมัธยม โดยมีข้อสรุปว่าจะด าเนินการท าหลักสูตรขึ้นโดยให้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ทั้งฝ่าย
ประถมและมัธยมนั้นเป็นต้นแบบน าร่องในการท าหลักสูตรและจะด าเนินตั้งคณะท างานในการร่วมกันท าหลักสูตรเมื่อ
เสร็จสิ้นจะด าเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยอื่นๆเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะมาสรุปผลและน ามาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมและสามารถใช้ร่วมกัน
ทั้งหมดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานร่วมกับท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ความเป็นมา 
ส านักงาน ป.ป.ช. กับ ที่ประชุมอธิการบดีราชภัฏ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการตามบันข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ด้านต่อต้านการทุจริต) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 40 แห่งทั่วประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ในการจัดท าชุด
ความรู้ ในวิชาการศึกษาทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ จ านวน 15 ชั่วโมง ซึ่งหากได้
ข้อสรุปเนื้อหาวิชาแล้ว จะได้น าเสนอให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เห็นชอบ และประกาศให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้น าไปใช้ในการเรียนการสอน ต่อไป 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ความเป็นมา 
ส านักงาน ป.ป.ช. กับ คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยเมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้ามาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีวิธีการด าเนินงาน 2 
แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ได้แก่ การสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปในรายวิชาปกติ และแนวทางที่ 2 ได้แก่ การ
จัดท าหลักสูตรหรือวิชาใหม่ ซึ่งการด าเนินงานตามแนวทางที่ 2 น่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากเนื่องจากจะกระทบต่อ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนดังกล่าว ควรที่จะเน้นในรูปแบบ
ของการท ากิจกรรม/โครงการ มากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน ซึ่งการด าเนินงานน่าที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส าหรับการด าเนินงาน จะมีการประสานงานกับคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อหารือและหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ต่อไป 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ความเป็นมา 
ส านักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 
ในช่วงปีงบประมาณ 2557 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนไทย 
สร้างคุณค่า สร้างคุณธรรม โดยอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ในเรื่องของการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการต่อยอดกิจกรรม /
โครงการ ในพื้นที่ จ านวนงบประมาณ 50,000 บาท/จังหวัด 
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 2557 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใสใสสะอาด เพื่อเป็นการอบรม และต่อยอดการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ในกลุ่ม
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ และสนับสนุนงบประมาณให้เด็กและเยาวชน ได้ลงไปจัดกิจกรรม/โครงการ ใน
พื้นที่ จ านวน 50,000 บาท/จังหวัด 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานโครงการหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 

ความเป็นมา 
ส านักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 
ปีงบประมาณ 2556  
1. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. กับ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการ
สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในกลุ่มลูกเสือทั่วประเทศ 
2. จัดท าตราสัญลักษณ์ “ลูกเสือช่อสะอาด” เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการลูกเสือช่อสะอาด      
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ทั้ง 4 ประเภท 
4. ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
ปีงบประมาณ 2557 
1. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น า ขั้นความรู้ชั้นสูง ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือให้กับบุคลากร
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
2. จัดตั้งสโมสรลูกเสือ ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

การขับเคลื่อนงานโครงการหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (ต่อ) 

3. ทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ทั้ง 4 ประเภท ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2557 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าคู่มือส าหรับผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด  
ปีงบประมาณ 2558 
1. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น า ขั้นความรู้ชั้นสูง ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือให้กับบุคลากร
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
2. ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของลูกเสือด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
3. ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด จ านวน 2 
รุ่น รุ่นละ 100 คน 
4. การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 
การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินงานหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจุบัน 
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ปัญหาและความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐ 
ส าหรับการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. เป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันเป็นครั้งแรก 
๒. เป็นการปรับ Mindset ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
๓. มีการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาพรวมของ

หน่วยงานด้วยระบบประเมิน ITA 



 
 

                
59 

วัตถุประสงค์ในการน าเครือ่งมือประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
มาใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ 

๑. เพื่อให้ทราบสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
แต่ละแห่งว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจ้าหน้าที่ 
ในองค์กรในภาพรวมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม่อยู่ในระดบัใด  
มีข้อบกพร่องในองคป์ระกอบข้อใด เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น 

๒. เพื่อช่วยยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้นให้ไดร้ะดับ ๕๐ จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม ระยะที่ ๒ (แผนพัฒนา
การเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าว
ไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 



     กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

Integrity & Transparency 
Assessment 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

คุณธรรมการให้บริการของ
หน่วยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

การด าเนินงานขององค์กร 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Corruption Perceived) 

วัฒนธรรมองค์กร 
 (Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
(Fairness in Work Assignment) 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

EIT  

EIT  

IIT 

  IIT และ EBIT 

IIT 

IIT 

IIT 

หมายเหตุ : 
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
EBIT คือ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

EIT  



การประเมินผล: คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
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CoC text 
agreed 

Ministries 
adopt CoC 

Training/infor-
mation on  

CoC given to 
civil servants 

CoC is 
monitored, 
breaches 

reported, and 
reports 

produced 

ปัจจัยการผลิต กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์  ผลกระทบ 

ตัวชี้วัดผลผลิต: การน าประมวล
จริยธรรมไปใช้ของภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์: ร้อยละของข้าราชการใน
หน่วยงานหลักสามารถตอบค าถามจากประมวล
จริยธรรม 7 ข้อจาก 10 ข้อได้อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: ความ
คิดเห็นสาธารณะในประเดน็
การทุจริต 
ในภาครัฐ เช่น การส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ: 
จ านวนผู้เสียหายจาก
การกระท าทุจริตใน
ภาครัฐ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์: จ านวนคดีการกระท าผิด 
ทางวินัยในภาครัฐ  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เชื่อว่าประมวลจริยธรรมสามารถป้องกันและ
ยับยั้งการทุจริตได้ 

ลดระดับ 
การทุจริต 
ในประเทศ 

ตัวชี้วัดผลผลิต:  จ านวนรายงานการ
ตรวจสอบ 

การส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน (CPI) 
การประเมินจากความ
เชี่ยวชาญ (CPIA) การ
ประเมินจากข้อเท็จจริง 

(Global Integrity) และ
ดัชนีชี้วัดร่วมอ่ืนๆ (WGI) 

การประพฤติมิชอบ 
ถูกรายงานและได้รับ
การลงโทษทางวินัย 

เจ้าหน้าที่รัฐ
ตระหนักว่า 

การกระท าใด 
ที่พึงปฏิบัติ 

และไม่พึงปฏิบัติ 

การทุจริต 
ในภาครัฐ

ลดลง 

ฝึกอบรมและให้
ความรู้เกี่ยวกับ

ประมวลจริยธรรม
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

ประมวลจริยธรรม
ได้รับการตรวจสอบ  
มีการรายงานการ
ละเมิดและผลการ

ปฏิบัต ิ

หน่วยงานภาครัฐน า
ประมวลจริยธรรมไปใช้ 

การตกลงร่วมกัน 
ในเนื้อหาประมวล

จริยธรรม 

การระดมทุน 

ทรัพยากร
มนุษย ์

จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

จัดท าเนื้อหา
ประมวลจริยธรรม 

ส่งเสริมให้มีการน า
ประมวลจริยธรรม

ไปใช้ปฏิบัติ 

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม 

ตรวจสอบการ
ละเมิดประมวล

จริยธรรม 

ประมวลจริยธรรม 
ช่วยป้องกันและยับยั้ง
การทุจริตในวงราชการ 

ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวชีว้ัด 
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ตัวช้ีวัด “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”    
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร กรอบการประเมินผล ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก าหนด 
ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งมีผลต่อการจ่ายเงินรางวัล
ประจ าปดี้วย โดยมีส านักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพ ส าหรับองค์การมหาชน 
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพ 

 ก าหนดส่งผลคะแนนให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2558 
น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 75 
การประเมิน
ประสิทธิผล (65) 
  

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชีว้ัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

(65) 

การประเมินคุณภาพ 
(10) 

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level 
Agreement: SLA) 

หมายเหตุ: หากกระทรวงไม่มีตัวช้ีวัดนี้ให้น าน้ าหนัก 
ไปไว้ท่ีตัวช้ีวัดท่ี 1 

(10) 
 

มิตภิายใน 25 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 
4. การประหยัดพลังงาน (5) 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5) 

การพัฒนาองค์การ 
(10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)  

(5) 

7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

(5) 

รวม 100 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2558 
น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 75 
การประเมิน
ประสิทธิผล (65) 
  

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กรม/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของกรม 

(65) 

การประเมินคุณภาพ 
(10) 

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน  
(Service Level Agreement: SLA) 

หมายเหตุ: หากกระทรวงไม่มีตัวช้ีวัดนี้ให้น าน้ าหนัก 
ไปไว้ท่ีตัวช้ีวัดที่ 1 

(10) 
 

มิตภิายใน 25 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 
4. การประหยัดพลังงาน (5) 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5) 

การพัฒนาองค์การ 
(10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)  

(5) 

7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

(5) 

รวม 100 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  หลักการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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การน าผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปใช้ 

 น าไปใช้เปน็ระดับคะแนนในการจัดสรรเงนิรางวัล 
 น าไปใช้ในการพฒันาระบบบรหิารของหน่วยงานเพือ่ยกระดับธรรมาภิบาล

สูงขึ้นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใหป้รับพฤติกรรมใหอ้ยู่ในกรอบ
ประมวลจริยธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ จะมีผลกระทบตอ่ตัวชี้วัดอื่นๆ ด้วย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมิน
หน่วยงานของรัฐ จ านวน ๓๓๕ หน่วยงาน ก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยงานสามารถน าผลไปปรบัปรุงทนั 
ในครึ่งปหีลังได้ 
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การน าผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปใช้ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพประเมิน 
ส่วนราชการ  จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา รวม ๕๐๔ หน่วย ส านักงาน 
ป.ป.ช. เปน็เจ้าภาพประเมินหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงาน
ธุรการของศาล หน่วยงานธุรการของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ รวม ๑๐๐ หน่วย และมีแผนทีจ่ะด าเนนิการ
ประเมินองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหค้รบทัง้ ๗,๗๕๓ แห่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกระทรวงมหาดไทยจะจัดสรร
งบประมาณใหเ้ป็นกรณพีเิศษ 
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ข้อเสนอแนะในการเตรียมการรับการประเมิน 
และการยกระดับค่าคะแนนระดับคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ป.ป.ช. จะประสานมายังหนว่ยงาน 
เพื่อเตรียมการประเมิน โดยก าหนดระยะเวลาในการส่ง Evidence Base  
รายชื่อเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน และรายชื่อผู้มาใช้บริการของหนว่ยงาน
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

 ให้หน่วยงานด าเนนิการตามที่ได้รับการประสานงานตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
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 หน่วยงานต้องปรับระบบบริหารให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 
๑๐๓/๗  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และจะต้องให้ความรู้  สร้างความตระหนัก 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน เพื่อให้มีพฤติกรรม
ปฏิบัติอยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
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ข้อเสนอแนะในการเตรียมการรับการประเมิน 
และการยกระดับค่าคะแนนระดับคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 




