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ค าน า 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลัก คือ สร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่  
1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒) ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๓) สกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบาย ๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริต และ ๖) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ประกอบด้วยสาระส าคัญ  
คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์
ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส่วนที่ 2 บริบทที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตภายในองค์กรและน าเสนอผลการวิเคราะห์  SWOT ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล ตลอดจนความเชื่อมโยง 
ของการจัดท าแผน และข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์กร  

ในการนี้ ขอขอบพระคุณทุกส านักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกส านัก 
จะน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและการติดตามผล เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ต่อไป  
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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
๑.๑ ความเป็นมา  

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล  
และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น
ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต 
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ งเชื่อมโยงไปสู่
อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบาย 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มี  
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการ 
ทางกฎหมาย  การปลู กฝั งค่ านิ ยม  คุณ ธรรม  จริยธรรมและจิตสานึ กในการรักษาศั กดิ์ ศ รีของ  
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริม  
ปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมี 
ส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
อย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหา
หรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาท  
ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน  
และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้ งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ 
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  



๒ 
 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) สร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒) ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๓) สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย ๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม 
การทุจริต และ ๕) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒o ปี (พ.ศ. ๒๕๖o 
–๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) 
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒o ปี (พ.ศ.๒๕๖o – 
๒๕๗๙) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลส าคัญให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กรมีประสิทธิภาพ  
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๑.๒ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแนวทาง
และข้ันตอน ดังนี้ 

๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การทุจริตของส านักงาน 
๒. วิ เคราะห์ข้อมูลปั จจัยภายในและภายนอก และสภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงาน  

ใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตาม 
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ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก 
เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมาย  
ของยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ  
เป็นธรรม ซึ่ งยุทธศาสตร์ชาติที่ ใช้จะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีจะประกอบด้วย  
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
1.1 การรักษาความสงบในประเทศ  
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
1.4 การบูรณการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า  
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
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4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง  
5.5 พัฒนาความม่ันคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกาหนดอนาคตประเทศ  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส  
6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาประเทศ  
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย  
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจาเป็น  
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๒.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๗๙ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๗๙ ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)  
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๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
๕๓ ตัวชี้วัด  

แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
 

วิสัยทัศน์  
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

พันธกิจ  
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล  
 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

วัตถุประสงค์หลัก  
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล  
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ  

ความร่วมมือจากประชาชน  
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดับท่ีสูงขึ้น  

ยุทธศาสตร์หลัก  
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 



๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทน ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ  
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง  

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา  
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี  
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขัดเกลาพฤติกรรม  

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต  

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ  
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต  

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชน 
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน  
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมือง 
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็น  
การสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนด 
ให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจ านงทางการเมือง
ในเรื่องการต่อต้าน การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน  

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง  
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดง
เจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

๒. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ  

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ  
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  



๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนด 
กลยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น  
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน  

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ
จัดสรรบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสีย  
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริ ต  
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอน  
การก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)  
ขั้ น ตั ดสิ น ใจน โยบาย  (Policy Decision) ขั้ น การน าน โยบ ายไปปฏิ บั ติ  (Policy Implementation)  
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

Indicator (PRI)  
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารง
ต าแหน่ง ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม 
หรือเป็น ความผิดในทางบริหาร  
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหาร  
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน า
นโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๔ บูรณาการ ติดตามและประเมินนโยบาย  

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle 
Feedback)  

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย  

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงาน
และตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ  

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย  
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตในแต่ละระดับ  
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
 



๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต  
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต  

๒. สร้างกลไกการป้องกนัเพื่อยับยั้งการทุจริต  ๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้ง 
การทุจริตสู่การปฏิบัติ  
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ  

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ลดปัญหาการทุจริต  

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในระบบบริหารงาน สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน  
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้  
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ)  

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด 
(Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ บูรณาการระบบการ
ประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทย  

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน  
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลัก
บรรษัทภิบาล  

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร
ภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น  
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  



๑๒ 
 

การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคม เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย  
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืน 
จากการทุจริต  
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสใน 
การทุจริต  

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษ 
ในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ  

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปราม
การทุจริต  
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต  
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด  

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล  

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตาม
สนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับ
ความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะใน
แต่ละพ้ืนที่ของประเทศ  
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดใน
การบังคับใช้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย”  

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ  
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน  
และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง
การท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการ
รับรู้ การทุจริต(Corruption Perceptions Index 
:CPI) ของประเทศไทย  

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับ 
การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
๑.๓ เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปราม การทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕)  
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
ของประเทศ  
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์  

 
 
 



๑๔ 
 

๒.๔ กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนี 
การรับรู้  การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ได้นั้นจะต้องมีการให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงานและร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ 
เนื่องจากการป้องกันและปราบปราม การทุจริตนั้นไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กร
หนึ่งรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้ก าหนดกลไก 
การด าเนินงาน ดังนี้  
 

๑) คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบด้วย  
๑.๑ คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  

ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณาก าหนดนโยบายบูรณาการแนวทาง การด าเนินงาน  
หรือสั่งการ ดังนี้  

(๑)  ก าหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ๖ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และในเชิงพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด (Area)  

(๒)  พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับสนับสนุนต่าง ๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา  

(๓)  ก าหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประเทศหรือพิจารณาสั่งการเร่งด่วนไปยังส่วนปฏิบัติการพิเศษ เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบหรือออกค าสั่งยับยั้ง การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการต่าง ๆ  
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้  

(๔)  สั่งการให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะกรรมการบูรณาการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  

(๕) การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๖)  รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินงานตามที่คณะกรรมการเห็นควร  
 
 
 



๑๕ 
 

๑.๒  คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้  

(๑) อ านวยการประมวลข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  

(๒)  ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ช าติ ฯ  ระดับกระทรวง  กรม  และหน่ วยงานที่ เที ยบ เท่ า และ
คณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามล าดับความส าคัญของปัญหา
โดยไม่สร้างภาระการด าเนินงานที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในพ้ืนที่  

(๓)  ก าหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตภารกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพ่ือให้การบูรณาการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(๔)  ประสานส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ  

(๕)  พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการและจัดล าดับ
ความส าคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบที่คณะกรรม 
การบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้ก าหนดไว้  

(๖)  จัดท าข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  

(๗)  ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพ้ืนที่
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

๑.๓  คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
 เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าทั้งหมด มีกรอบ

หน้าที่ การด าเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก าหนด  

๑.๔  คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด  
 เป็นกลไกการด าเนินงานในพ้ืนที่ มีกรอบหน้าที่การด าเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ

อ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่าก าหนด  

 ๑.๕  ส่วนปฏิบัติการพิเศษ  
เป็นส่วนปฏิบัติการที่ท าหน้าที่เฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น คือ เป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลพิเศษในกรณีที่กลไกการตรวจสอบปกติไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีหรือมีอุปสรรค



๑๖ 
 

อันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยด าเนินการตามมาตรการพิเศษหรือข้อสั่ งการเร่งด่วนของ
คณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพ่ือตรวจสอบหรือยับยั้ งการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการ
ต่างๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

 
๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

๒.๑ คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มีหน้าที่ในการด าเนินงานเบื้องต้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

ทางเทคโนโลยีส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ โดยด าเนินการตามล าดับความสาคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบูรณาการ  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้ก าหนดไว้  

๒.๒ คณะอนุกรรมการกองทุนต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ  

ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้  
(๑) ก าหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตเร่งด่วนจากมุมมองของภาคเอกชนและ 

ประชาชน  
(๒) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคประชาชน

เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  
๒.๓ คณะอนุกรรมการอื่น ๆ  

ก าหนดให้มีขึ้นได้เฉพาะกรณีที่ จ าเป็น และคณะกรรมการบูรณาการ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติม  

๓)  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ มีหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้  

3.1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ  

3.2 จัดท าบันทึกรายงานข้อคิดเห็นสาหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป  

3.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตระดับชาติ เพ่ือรายงานผลไปยังรัฐสภาและเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบถึง  
ความมุ่งม่ันในการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป 
 
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิสัยทัศน์  
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคนที่มี

ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑  

 



๑๗ 
 

พันธกิจ  
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล  
๒. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
๓. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน  
๔. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม  
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

 
ยุทธศาสตร์  

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

การพัฒนาประเทศ  
๓. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๔. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

 
เป้าประสงค์  

๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
๒. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
๓. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
๔. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 

และประเทศ  
๕. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
๖. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ  

การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค  
 

๒.๖ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖o –๒๕๗๙ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖o – ๒๕๖๔) เพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  



๑๘ 
 

วิสัยทัศน์ :  
“กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต”  

พันธกิจ :  
๑. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต  
๒. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ  
๓. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 
เป้าประสงค์ :  

กระทรวงศึกษาธิการมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท าขึ้นตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ๒o ปี (พ.ศ. ๒๕๖o –๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o –๒๕๖๔) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒o ปี (พ.ศ. ๒๕๖o –๒๕๗๙) 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลักโดยมีรายละเอียดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ  
กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง  
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อม
เกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการ 
จะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. ปรับฐานความคิด  
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน  
การเรยีนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ

๑.๑ มีหลักสูตรการเรียน  
การสอนการป้องกัน 
การทุจริต  

๑.๒ มีการอบรมเพ่ือปรับฐาน
ความคิดท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  



๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุก
ระดับ  

๑.๒ พัฒนาและปรับฐานความคิดที่ไม่
ทนต่อ การทุจริตของข้าราชการ 
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียนทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา และผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง  

๑.๓ การก าหนดรูปแบบมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

๑.๓ มีรูปแบบมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

๒. พัฒนาและส่งเสริม  
ให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต  

๒.๑ มีกระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง  
ที่ดีให้กับสังคมไทย  

๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมหรือ 
สื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  

๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก
สาธารณะ  

๒.๔ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทุจริต  

๒.๑ มีรูปแบบการกล่อมเกลา 
ทางสังคมเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี  

๒.๒ มีสื่อการเรียนรู้  
๒.๓ มีสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ  
๒.๔ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเครื่องมือต่อต้าน
ทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
ทุจริต  

๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน  
การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกัน 
การทจุริตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ  

๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์
ความรู้ การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของ

๓.๑ ทุกส่วนราชการมีการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน 
การกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต  

๓.๒ มีหลักสูตรการเรียน  
 



๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
ทุจริต  

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้าน
ทุจริต  

๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ 
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม 
ทางสังคมหรือกฎหมายและ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษ  
ทางสังคมและทางกฎหมาย 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล  

๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทุจริต  

๔.๑ มีกิจกรรมของชุมชน  
ในการต่อต้านทุจริต  

๔.๒ จ านวนครั้งของการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต  

๔.๓ จ านวนหนว่ยงานที่ร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริต  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  ๒ มี เป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาส  
การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไก
ทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบงานป้องกันการทุจริต 
ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

๑.๑ ก าหนดมาตรการเชิงรุกที่
สามารถป้องกันการทุจริต 
ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบ
บูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคม  

๑.๓ พัฒนาระบบการป้องกันการ
ทุจริตโดยเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม  

๑.๑  มีมาตรการเชิงรุก  
การป้องกันการทุจริต 
ในทุกส่วนราชการใน
สังกดัของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

๑.๒ จ านวนภาคเอกชนและ  
ภาคประชาสังคมที่เข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต  

๑.๓  มีระบบก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต  



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.๔  ยกระดับกลไกการก ากับ

ติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต  

1.4  มีการพัฒนาระบบการ
ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต  

๒. ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
มีการสร้างกลไกการป้องกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริต  

๒.๑  สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต  

๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไก
ป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
สู่การปฏิบัติ  

๒.๑  มีกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้ง  
การทุจริต  

๒.๒ มีกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไป 
สู่การปฏิบัติ 

๓. พัฒน านวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ  
ลดปัญหาการทุจริต  

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบบริหารงาน
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ  

๓.๑ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบ
บริหารงานสาธารณะเพ่ือ
ลดขั้นตอนหรือกระบวนการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  ๓  มี เป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 
การปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของส านักงานให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ปรับปรุงระบบการรับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตของ
ส านักงาน 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่างๆ ให้มี 
ความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย  

๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน  

๑.๑ จ านวนช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริต  

1.2 มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน  



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๒. ปรับปรุงกระบวนการ 

และพัฒนากลไกพิเศษ  
ในการปราบปรามการทุจริต 
ที่มีความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ  

๒.๑  การปรับปรุงกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

๒.๒ การสร้างมาตรฐาน 
การด าเนินการปราบปราม 
การทุจริต  

๒.๓ การพัฒนากลไกพิเศษใน 
การปราบปรามการทุจริต  

๒.๔ การเพ่ิมบทบาทใน 
การปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด  

๒.๑ มีแผนการปรับปรุง
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต  

๒.๒ มีการปรับปรุงมาตรฐาน  
การด าเนินการปราบปราม  
การทุจริต  

2.3 มีกลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริต  

2.4 หน่วยงานมีการนาแนวทาง/
มาตรการด้าน 
การปราบปรามการทุจริต
มาใช้ในหน่วยงาน  

๓. บูรณาการข้อมูลข่าวสาร 
ในการปราบปรามการทุจริต  

๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบ  
การปราบปรามการทุจริต  

๓.๒ ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายทางการศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารในการปราบปราม
การทุจริต  

๓.๑ มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ประกอบการปราบปราม
การทุจริต  

๓.๒ มีเครือข่ายทางการศึกษา  
ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน  
การปราบปรามการทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร 

๓.๑ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์  
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  ซึ่งรายละเอียดของการประเมินความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 
๔ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ

คะแนน 
ความหมาย 

สูงมาก ๕ เกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้งต่อป ี

สูง ๔ เกิดขึ้นเท่ากับ ๑ ครั้งต่อป ี

ปานกลาง ๓ เกิดขึ้นทุกๆ ๒ – ๓ ปี 

น้อย ๒ เกิดขึ้นทุกๆ ๓ – ๕ ปี 

น้อยมาก ๑ เกิดขึ้นทุกๆ ๕ – ๑๐ ปี 

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact) 

ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก ๕ - ส่งผลใหเ้ป้ายุทธศาสตร์ของส านกังานไม่ประสบความส าเร็จ 
- สูญเสยีมลูค่าทรัพยส์ินตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป 
- ความคืบหนาในการด าเนินโครงการนอยกวารอยละ ๖๐ 
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบในระดบันานาชาติเป็นระยะเวลามากกว่า ๖ เดือน 
- มีการบาดเจ็บสาหสัถึงขั้นเสยีชีวิต 

สูง ๔ - ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าและไมเ่ป็นไปตามแผน 
  เกินระดับที่ยอมรับได ้
- สูญเสยีมลูค่าทรัพยส์ินตั้งแต่ ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท 
- ความคืบหนาในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างรอยละ ๖๐ – ๗๐ 
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบเป็นระยะเวลามากกว่า ๖ เดือน 
- มีการบาดเจ็บสาหสัแตไ่ม่ถึงขั้นเสียชีวิต 

ปานกลาง ๓ - ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าและไมเ่ป็นไปตามแผน 
   แต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอยอมรับได้ 
- สูญเสยีมลูค่าทรัพยส์ินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท - ๒.๕ แสนบาท 
- ความคืบหนาในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างรอยละ ๗๑ – ๘๐ 
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑ -  ๖ เดือน 



๒๔ 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

- มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
น้อย ๒ - ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าและไมเ่ป็นไปตามแผน 

  เพียงเล็กน้อย 
- สูญเสยีมลูค่าทรัพยส์ินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ความคืบหนาในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างรอยละ ๘๑ – ๙๐  
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบเป็นระยะเวลาน้อยกว่า ๑ เดือน 
- มีการบาดเจ็บเล็กน้อยและสามารถบรรเทาได้ 

น้อยมาก ๑ - ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าแต่ยังคงเป็นไปตามแผน 
  สูญเสยีมลูค่าทรัพยส์ินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ความคืบหนาในการด าเนินโครงการเกินกว่าร้อยละ ๙๐ 
- ไม่มีการเผยแพรขาวเชิงลบ 
- ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
🙂น้อยมาก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ สูงมาก 

 

ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact) 

🙂น้อยมาก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ สูงมาก 
 

ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบ ๑ – ๕ 

ส่วนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง (Risk Ranking) 

ระดับความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก ๑๗ – ๒๕ 
 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  

สูง ๑๐ – ๑๖ 
 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ 
อยู่ในระดับยอมรับได้ 

ปานกลาง ๕ – ๙ 
 

ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้  

น้อย ๓ – ๔ 
 

ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนด  

น้อยมาก ๑ – ๒ 
 

ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดการ
ปฏิบัติงาน  

 



๒๕ 
 

 

ส่วนที่ ๔ ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 
ผล
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สูงมาก 

สูง
 (๔

) ๔ 
น้อย 

๘ 
ปานกลาง 

๑๒ 
สูง 

๑๖ 
สูง 

๒๐ 
สูงมาก 

ปา
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ลา
ง (
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๓ 
น้อย 

๖ 
ปานกลาง 

๙ 
ปานกลาง 
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สูง 

๑๕ 
สูง 

น้อ
ย 

(๒
) ๒ 

น้อยมาก 
๔ 

น้อย 
๖ 

ปานกลาง 
๘ 

ปานกลาง 
๑๐ 
สูง 

น้อ
ยม

าก
 (๑

) 

๑ 
น้อยมาก 

๒ 
น้อยมาก 

๓ 
น้อย 

๔ 
น้อย 

๕ 
ปานกลาง 

   น้อยมาก (๑) น้อย (๒) ปานกลาง (๓) สูง (๔) สูงมาก (๕) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

๓.๒ แผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงก าหนดความเสี่ยงที่
เกี่ยวด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ ประด็น  ดั งนี้   
(๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้ดุลพินิจ (๒) การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ (๓) การทุจริต 
ในการใช้จัดซื้อ จัดจ้าง (๔) การทุจริตในการด าเนินภารกิจหลัก (การประเมินคุณภาพภายนอกและการ
คัดเลือกผู้ประเมินภายนอก) รายละเอียดปรากฎตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้  

 
 



๒๖ 
 

 
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

(๑) 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ประเมินความ

เสี่ยง 

(๒) 

ประเดน็ความเสี่ยง 

 

 

 

 

(๓) 

สาเหตุ และ/หรือ 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยง  

(ณ ต.ค. ๖๑) 

(๗) 

กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง  

(๘) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(๙) 

ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(วัน เดือน ปี) 
(๔) 

โอกาส 

(๕) 

ผล 

กระทบ 

(๖) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(๔) x (๕) 

บริหารจัดการองค์กรด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

๑. การพิจารณาอนุมัติ 
อ นุ ญ า ต  แ ล ะ ก า ร ใช้
ดุลพินิจ 

สาเหตุ 

๑. มีการใช้อ านาจในการอนุมัติ
แ ล ะ อ นุ ญ าต  แ ล ะ ก า ร ใช้
ดุลพินิจท่ีไม่เหมาะสมเน่ืองจาก
ไม่ มี ก ร อ บ ก ฎ เก ณ ฑ์ แ ล ะ
ระเบียบรองรับ 

๒ . ก า ร ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ใน ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ เอ ก ส า ร ค ว า ม
ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 

 

๑ ๕ ๕ 

 

๑. ปรับปรุงกฎระเบียบในการ
อนุมัติ  อนุญาตท้ังอ านาจและ
วงเงิน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 

๒. ปรับปรุงแผนภาพแสดงล าดับ
ขั้นตอนการ (Flowchart) ของ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้มี
ความถู ก ต้ อ งตามสายบั ง คับ
บัญชาและชัดเจนมากขึ้น 

กระบวนการพิ จารณ าอนุมั ติ 
อนุญาต และการใช้ดุลยพิ นิจ
ภายในส า นัก งาน เป็ น ไปด้ วย
เหมาะสมและมีความโปร่งใส 

ภนย.+ ภอก. 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 



๒๗ 
 

(๑) 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ประเมินความ

เสี่ยง 

(๒) 

ประเดน็ความเสี่ยง 

 

 

 

 

(๓) 

สาเหตุ และ/หรือ 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยง  

(ณ ต.ค. ๖๑) 

(๗) 

กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง  

(๘) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(๙) 

ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(วัน เดือน ปี) 
(๔) 

โอกาส 

(๕) 

ผล 

กระทบ 

(๖) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(๔) x (๕) 

ผลกระทบ 

๑. ส านักงานเสียชื่อเสียงและ
ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสาธารณชน 

๒. สร้างวัฒนธรรมท่ีไม่
เหมาะสมแก่องค์กร 

๒. การทุจริตในการใช้
จ่ายงบประมาณ 

สาเหตุ 

๑ . การใช้ จ่ าย งบประมาณ 
ไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

๒. ขาดระบบตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ข อ งก า ร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ 

๑. เกิดความเสียหายต่อการใช้

๑ ๕ ๕ 

 

๑ . มี ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
ความ ถู ก ต้ อ ง ใน ทุ ก ขั้ น ต อ น 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๒ . จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
เพื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณของส านักงาน 

ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ของส านักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และด าเนินงานตามแผนกิจกรรม
และแผน ใช้ จ่ าย งบประมาณ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ภนย.+ ภอก. 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 



๒๘ 
 

(๑) 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ประเมินความ

เสี่ยง 

(๒) 

ประเดน็ความเสี่ยง 

 

 

 

 

(๓) 

สาเหตุ และ/หรือ 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยง  

(ณ ต.ค. ๖๑) 

(๗) 

กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง  

(๘) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(๙) 

ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(วัน เดือน ปี) 
(๔) 

โอกาส 

(๕) 

ผล 

กระทบ 

(๖) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(๔) x (๕) 

งบประมาณของส านักงานจาก
การด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตาม
แผน 

๒ . ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ท่ี ไ ม่
เหมาะสมแก่องค์กร 

๓. การทุจริตในการใช้
จัดซ้ือ จัดจ้าง 

สาเหตุ 

๑. การจัดท า TOR การก าหนด
ราคากลางที่ไม่เหมาะสม  

๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/
การเลี้ยงรับรอง ซ่ึงน าไปสู่การ
เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ผลกระทบ 

๑. ได้มาซ่ึงวัสดุ ครุภัณฑ์และ
บริก าร ท่ี ไม่ คุ้ ม ค่ าและขาด
ความโปร่งใส 

๑ ๕ ๕ 

 

๑. ควบคุมกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ประกาศทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการ
จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง ให้ ส าธารณ ชน
รับทราบ 

๒. มีข้อก าหนดเรื่องผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสียและแนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest) 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของ
ส า นั ก ง า น ฯ เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๐  แ ล ะ ป ร า ศ จ า ก
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ใ น
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

ภอก. 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 



๒๙ 
 

(๑) 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ประเมินความ

เสี่ยง 

(๒) 

ประเดน็ความเสี่ยง 

 

 

 

 

(๓) 

สาเหตุ และ/หรือ 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยง  

(ณ ต.ค. ๖๑) 

(๗) 

กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง  

(๘) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(๙) 

ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(วัน เดือน ปี) 
(๔) 

โอกาส 

(๕) 

ผล 

กระทบ 

(๖) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(๔) x (๕) 

๒ . ส า นั ก ง า น ข า ด ค ว า ม
น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและผู้รับจ้าง
รายอื่นๆ 

๔ . ก า ร ทุ จ ริ ต ใน ก า ร
ด า เ นิ น ภ า ร กิ จ ห ลั ก  
(ก ารประ เมิ น คุณ ภาพ
ภายนอกและการคัดเลือก
ผู้ประเมินภายนอก) 

สาเหตุ 

๑. ผู้ ประเมินไม่ปฏิ บั ติ ตาม
กรอบจรรยาบรรณท่ีทางสมศ. 
ก าหนด 

๒ . ก า ร รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 
จากผู้สมัครคัดเลือกเพื่ อ ให้
ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก สมศ. 

ผลกระทบ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไม่ตรงกับสภาพและ
บริบทท่ีแท้จริงของสถานศึกษา 

๒. ได้มาซ่ึงผู้ประเมินภายนอก

๑ ๕ ๕ 

 

๑. มีการจัดส่งคู่มือจรรยาบรรณ 
และขั้นตอนการประเมินให้แก่ 
ผู้ประเมินภายนอก 

๒ . มี ก ารจั ด ค ณ ะผู้ ป ร ะ เมิ น
ภายนอก ท่ีมาจากสมศ. และ 
ต้นสังกัดสถานศึกษา เพื่อสอบยัน
ค ว าม ถู ก ต้ อ ง  (Cross check) 
ของกระบวนการและผลการ
ประเมิน 

๓ . ใ ช้ ร ะ บ บ  QC100 เ พื่ อ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ประเมินภายนอก 

ไ ม่ เ กิ ด ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ 
การด าเนินงานท่ีไม่โปร่งใสขึ้นใน
การประเมินคุณภาพภายนอก
แ ล ะ ก า ร รั บ ร อ งผู้ ป ร ะ เมิ น
ภายนอก 

สปร. + สพส. 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 



๓๐ 
 

(๑) 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ประเมินความ

เสี่ยง 

(๒) 

ประเดน็ความเสี่ยง 

 

 

 

 

(๓) 

สาเหตุ และ/หรือ 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยง  

(ณ ต.ค. ๖๑) 

(๗) 

กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง  

(๘) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(๙) 

ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(วัน เดือน ปี) 
(๔) 

โอกาส 

(๕) 

ผล 

กระทบ 

(๖) 

ระดับความ
เสี่ยง  

(๔) x (๕) 

ท่ีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมและ
ขาดจริยธรรม 

๓. ส านักงานเสียชื่อเสียงและ
ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสาธารณชน 

 

 
 
 
 

 



๓๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

๔.๑.๑ ความเป็นมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕o มาตรา ๘๑ ก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

แห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๒o สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙  
ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า "สมศ." มีฐานะเป็น
องค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๙๙ก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  
โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในกฏหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
ในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
๔.๑.๒ อ านาจหน้าที่ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ในมาตรา ๘ ก าหนดให้ส านักงานฯ มีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 

พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกก ากับดูแล
และก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรอง
มาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส านักงานอาจด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก 
จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ควบคุมก ากับหน่วยงานที่มีหน้าที่  
จัดการศึกษา และส านักงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา และการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

 

 



๓๒ 
 

๔.๑.๓ วิสัยทัศน์ (Vision)  

สมศ.เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

๔.๑.๔ พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัด 
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
3. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  

เพ่ือยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๑.๕ ค่านิยม (Values)   
      O = Overcome Limitations     ก้าวข้ามขีดจ ากัด    
      N = Nurture Creativity           คิดสร้างสรรค ์        
      E = Enhance Ethics               ขับเคลื่อนจริยธรรม   
      S = Social Responsibility        รับผิดชอบต่อสังคม   
      Q = Quality Awareness          ส านึกคุณภาพ        
      A = Amicable Agency            องค์กรกัลยาณมิตร



๓๓ 
 

๔.๑.๖ โครงสร้างองค์กร  



๓๔ 
 

 

 

4.2 ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สมศ. 



๓๕ 
 

 

 

๔.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

วัตถุประสงค์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกัน  
และการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินการ 

ตามกลยุทธ ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าการ 
ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

๑.๑ พัฒนาและปรับฐานความคิด
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตของ
บุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือค่านิยมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต  

จ านวนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือค่านิยม 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต  

อย่างน้อย  
๑ กิจกรรม  

    ภนย. , HR 

๑.๒ การเข้าถึงข่าวสาร 
ของบุคลากร และประชาชน 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
สร้างคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการท างาน 

๑.๒ มีการจัดสื่อประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร 
โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน์  
เพ่ือเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
สร้างคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการท างาน 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้  
สร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการท างาน 
 
 
 

อย่างน้อย 
๓ ประเภท  

    ภนย. ,ภสส.  



๓๖ 
 

 

 

กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินการ 

ตามกลยุทธ ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าการ 
ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

1.3 ก าหนดรูปแบบมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

1.3.1  มีการก าหนดระเบียบ
ส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงาน  
พ.ศ. 2552   

เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของผู้อ านวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552   

ร้อยละ 100     นิติการ 

1.3.2 มีการก าหนดคุณสมบัติ 
หน้าที่ และจรรยาบรรณของ 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของผู้ประเมิน
ภายนอก  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

    ภสส ,  
นิติการ 

๑.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ของบุคลากรในการต่อต้าน
ทุจริต  

๑.4 มีการแต่งตั้งคณะท างาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร 

 

มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
และขับเคลื่อนแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ได้ส าเร็จ 

๑ คณะท างาน     ภนย. 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

วัตถุประสงค์     การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของส านักงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินการ 

ตามกลยุทธ ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

๒.๑  ยกระดับการต่อต้าน 
การทุจริต โดยให้
ผู้บริหารแสดงเจตจ านง
การบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๒.๑.1  เผยแพร่กิจกรรมให้
ผู้บริหารประกาศเจตจ านง
สุจริต และนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่  
การประกาศเจตจ านงสุจริต 

อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

    ภนย. 

2.1.2 มีการจัดท านโยบาย 
การสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

มีแนวทางนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

1 เล่ม     ภนย. 

๒.๒ พัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้าน 
การป้องกันการทุจริต 
ให้มีความเขม้แข็งและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.๒.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับด้านการทุจริตของ
องค์กร  

 

มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

 1 แผน     ภนย. 



๓๘ 
 

 

 

กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินการ 

ตามกลยุทธ ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

เพ่ือลดโอกาสการทุจริต
หรือท าให้การทุจริต 
เกิดได้ยากข้ึน ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2.2 มีการยกระดับการก ากับ
ติดตามเก่ียวกับด้านการ
ทุจริตขององค์กร ตาม
ประเด็นที่มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง 

มีการรายงานผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง 

    ภนย. 

๒.3  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การป้องกันการทุจริต 

๒.3 การเปิดเผยฐานข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างทาง 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

รอ้ยละของการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์หน่วยงาน  

ร้อยละ ๑oo 
 

    บท. 



๓๙ 
 

 

 

กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินการ 

ตามกลยุทธ ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

๒.4  ให้ส านักงานมีแผน 
การจัดซื้อจัดจ้างและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในช่องทางที่กฎหมาย
ก าหนด 

๒.4 ส านักงานมีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 
๓o วันนับแต่วันที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ  
ใน ๓ ช่องทางตามที่
กฎหมายก าหนด ได้แก่  
๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  
๒)ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  
๓) การปิดประกาศ ณ ที่ท า
การของหน่วยงาน 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๓o วันนับแต่
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   
 
 
 

๓ 
ช่องทาง 

 

    บท. , IT 

2.5 ให้ส านักงานมีกรอบ
เกี่ยวกับการอนุมัติ  
การใช้ดุลพินิจ  

2.5 ปรับปรุงกฎระเบียบในการ
อนุมัติ อนุญาตทั้งอ านาจและ
วงเงิน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 

 

มีการปรับปรุงกฎระเบียบในการอนุมัติ 
อนุญาตทั้งอ านาจและวงเงิน เพ่ือลด
การใช้ดุลพินิจ 

1 ระเบียบ     นิติการ 

 

 

 



๔๐ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

วัตถุประสงค์     การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของส านักงานให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษ 
ผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของส่วนงานต่างๆ และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินการตามกล

ยุทธ ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

๓.๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่องการ
ร้องเรียน/การทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๑  ปรับปรุงขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการพิจารณา 
เพ่ือให้บุคลากร บุคคลภายนอก 
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือประชาชน
ทั่วไป สามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 

ร้อยละความส าเร็จ 
ในการปรับปรุง/จัดท า
ระบบการจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

ร้อยละ 
100 

 

    นิติการ 

๓.๒  พัฒนาช่องทางการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ได้โดยสะดวก รวมเร็ว และมี
จ านวนหลากหลายช่องทาง  

๓.๒  พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทาง 
สื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืน ๆ  

 

จ านวนช่องทาง 
การร้องเรียน หรือ 
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือการ
ประพฤติมิชอบ 

อย่างน้อย 
๔ ช่องทาง 

 

    นิติการ , IT 



๔๑ 
 

 

 

อ้างอิง 
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