
วันจันทร์ที่  6 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องไดมอนด์รูม 1-2 ชั้น 4 โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ จ. นนทบุรี 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  เพื่อเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ  ต่อ

คณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และคณะรฐัมนตรี  ตลอดจนถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความส าเรจ็ปัญหาอุปสรรค   และ
ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานภาครัฐใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560  หมวด 5  หน้าที่ของรัฐ 

มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกไปสู่การปฏิบัติ 

รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ประเด็นที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 53 

มาตรา 63 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ประเด็น การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทยอยู่ในอับดับ 1 ใน 20 หรือมีค่าคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. 2576 – 2580  
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ปี 60 61-65 66-70 71-75 76-80 

ไม่ต่่ากว่า  
50 คะแนน 

ไม่ต่่ากว่า 
 57 คะแนน 

ไม่ต่่ากว่า 
62 คะแนน 

ไม่ต่่ากว่า  
73 คะแนน 

37 คะแนน 

อันดับ 

ก่าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน ดังน้ี  ค่าเป้าหมาย :  

ปี 64 
 อันดับที่ 110/35 คะแนน 

 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  

แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตส่านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม 

ท่ีส่อไปในทางทุจริต 
3)    พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท่าตนเป็น 

แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
4)    ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ่านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
5)    ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
1)   เพิ่มประสิทธิภาพการด่าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม การทุจริต 
2)   ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3)   พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 



6 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นด้วยกับการมอบหมาย ส่านักงาน ป.ป.ช. เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพ และได้มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบการมอบหมาย
ส่านักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทฯ 
ประเด็นที่ 21 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้จัดท่าแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563–2565) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด่าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น่าแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563–2565) แปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) จะสิ้นสุด
ระยะเวลาในเดือนกันยายน 2565 

1 

2 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)  



พฤติกรรมเด็ก 
และเยาวชน 
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• ส่านักงาน ป.ป.ช. 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
• กระทรวงมหาดไทย 
• หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนย่อย 
การป้องกัน 

การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

แผนย่อย 
การปราบปรามการ

ทุจริต 

ทัศนคติและพฤติกรรม 
ประชาชน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
หน่วยงานภาครัฐ 

คดีทุจริตลดลง 

• ส่านักงาน ป.ป.ช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
• หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

• ส่านักงาน ป.ป.ช. 
• ส่านักงาน ป.ป.ท. 
• หน่วยงานภาครัฐ  
    ทุกหน่วยงาน 

 

• ส่านักงาน ป.ป.ช. 
• ส่านักงาน ป.ป.ท. 
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
• ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ 
• หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน (เร่ือง

วินัยทุจริต) 

กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขยายระยะเวลา 
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟ้องกลับ 

• ส่านักงาน ป.ป.ช.  
• ส่านักงาน ป.ป.ท. 
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
• ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ 

• ส่านักงาน ป.ป.ช. 
• ส่านักงาน ป.ป.ท. 
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
• ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ 

ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563–2565) ร่วมกับทุกหน่วยงาน 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

  ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย  

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต  
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชน 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 62 ร้อยละ 64 ร้อยละ 66 ร้อยละ 68 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย  

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต  
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคประชาชน 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 62 ร้อยละ 64 ร้อยละ 66 ร้อยละ 68 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

  ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย  

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต  
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100 (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 80  
(90 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100     
(90 คะแนน  

ขึ้นไป) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ร้อยละ 50 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ร้อยละ  84 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ  88 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 92 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ  96 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย  

2.  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ลดลงร้อยละ 
6 

ลดลงร้อยละ 
8 

ลดลงร้อยละ 
10 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ลดลง  
ร้อยละ 10 

ลดลง   
ร้อยละ 20 

ลดลง   
ร้อยละ 30 

ลดลง   
ร้อยละ 40 

ลดลง   
ร้อยละ 50 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

 จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน   
      1. จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัยทุจริต  
      2. จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท่าการทุจริต 
 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย  

2.  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ลดลงร้อยละ 
6 

ลดลงร้อยละ 
8 

ลดลงร้อยละ 
10 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ลดลง  
ร้อยละ 10 

ลดลง   
ร้อยละ 20 

ลดลง   
ร้อยละ 30 

ลดลง   
ร้อยละ 40 

ลดลง   
ร้อยละ 50 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

 จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย  

2.  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ลดลงร้อยละ 
15 

ลดลงร้อยละ 
20 

ลดลงร้อยละ 
25 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ  
ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

ลดลง  
ร้อยละ 30 

ลดลง   
ร้อยละ 35 

ลดลง   
ร้อยละ 40 

ลดลง   
ร้อยละ 45 

ลดลง   
ร้อยละ 50 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 
 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต แผนย่อย  

3. การด าเนินคดีทุจริต มคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ไม่เกินร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกิน 
ร้อยละ 15 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 35 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 25 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรใน

กระบวนการ
ยุติธรรม 



 
 
 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

 จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต แผนย่อย  

3. การด าเนินคดีทุจริต มคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
เป้าหมาย 
แผนย่อย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ไม่เกินร้อยละ 4 ของจ่านวนคดี       
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 4 ของจ่านวนคดีที่ส่งฟ้อง ไม่เกิน    
ร้อยละ 2 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 

63 64 65 

ไม่เกินร้อยละ 
6 

ไม่เกินร้อยละ 
5 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) 

66 67 68 69 70 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรใน

กระบวนการ
ยุติธรรม 

ไม่เกิน  
ร้อยละ 3  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 



กลไกบริหารขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2563 – 2565)  

 การขับเคลื่อน การติดตามประเมนิผล คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ 

(ศปท. 38 หน่วย) เอกชน และประชาชน 

หน้าที่ 
1) พิจารณาแผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2) พิจารณาให้ความเห็นแผนปฏิบัติการด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
3) ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

หน้าที ่
1) ประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการน่า
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไปสู่การปฏิบัติ 
2) จัดท่าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่
เหมาะสมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ก่าหนด 
3) ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านฯ ของหน่วยงาน ทั้งในระดับแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม ที่มีส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล 
1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการด่าเนินงานรายไตรมาส 
2. ประเมินผลส่าเร็จระดับโครงการและภาพรวมรายปี 
 

ระยะที่ 1 ก่อนการน่าแผนไปปฏิบัติ 
พิจารณาทบทวนความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดา้นฯ กับเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ต้องการด่าเนนิงานให้ส่าเรจ็  
ระยะท่ี 2 ขณะด่าเนินการตามแผน 
รับทราบผลการด่าเนินงาน ความส่าเร็จ อุปสรรคปัญหา ระหว่างการด่าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการด่าเนินงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสทิธิภาพ  
ระยะที่ 3 ภายหลังการน่าแผนปฏิบัติ 
จัดท่ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบถึงผลการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ด้านฯ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแผนปฏิบัติ
การด้านฯ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณป์ัจจุบัน  

 

 

แผนงานบูรณาการ ระบบ e-MENSCR 

ขับเคลื่อนโดยใช้ 
ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) 

 ในรูปแบบ Orchestra Model 

16 19 



แนวทางท่ี 1  ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก  
ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต แนวทางท่ี 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางท่ี 3 ปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมาย  :  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวช้ีวัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนสูงกว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

ปี 62 63 64 65 
คะแนน  47 48 50 >50 
ล่าดับ   63 60 59 <54 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานบูรณาการ 

แ น ว ท า ง  

ตัวชี้วัดแนวทาง 
แผนบูรณาการ 

สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น  ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการ 

ตัวชี้วัดที ่
1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมัน่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 50) 
1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ 
และพฤตกิรรมในการตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ (ร้อยละ50) 
1.3 ร้อยละของหนว่ยงานที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) 

ตัวชี้วัดที่  
2.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 10 
2.2 จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง 
     - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกชี้มูลเร่ืองวินยั (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 10 
     - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกชี้มูลวา่กระท าการทุจริต  

ลดลงร้อยละ 10 
2.3 จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่ง 
รอ้ยละ 25 

ตัวชี้วัดที ่
3.1 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมายก าหนด 
ไม่เกินร้อยละ 25 
3.2 จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูก
ฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 4 ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 
 

ห่วงโซ่ 
คุณค่า 

ต้นน้ า 
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบ
การรับรู้ การสร้างเครือข่าย 
จัดท่านโยบาย/มาตรการ 

กลางน้ า 
การปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจิตส่านึก/ 

ให้ความรู้ การยกระดับ ITA 

ปลายน้ า 
การขยายเครือข่าย ติดตามการน่า
หลักสูตรไปใช้ การประเมิน ITA  

การประเมินผลเกี่ยวกับ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การประชาสัมพันธ์ 

ต้นน้ า 
พัฒนาวิเคราะห์ 

วางระบบกลไกมาตรการ
ของหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

กลางน้ า 
การด่าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการทุจรติ การขยาย
ผลการประเมินความเสี่ยง 

ปลายน้ า 
ติดตามประเมินผลการ

ด่าเนินการตามมาตรการและ
การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ในหน่วยงานภาครัฐ 

ต้นน้ า 
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 

และประสิทธิภาพ 
การด่าเนินคดี 

การจัดท่าคู่มือปฏิบัติงาน 

กลางน้ า 
การบริหารงานคดี 
ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมาย

ก่าหนด 

ปลายน้ า 
การติดตามประเมินผล 
การด่าเนินงานคดี และ
การเผยแพร่ผลของคดี 

   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

• ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
• ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ • คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

การปราบปรามการทุจริต      
เป้าหมาย การด่าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์จัดสรร  
งบประมาณ ปี2565 



แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณจ านวน  478.9289  ล้านบาท 

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนสูงกว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

แนวทาง แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต แนวทางท่ี 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัด
แนวทาง 

ตัวชี้วัดที่ 1    ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมัน่ความซื่อสัตย์สุจรติ (ร้อยละ 50) 

ตัวชี้วัดที่ 2    ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 
  ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ (ร้อยละ 50) 

ตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
 (ร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ีประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป) 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ่านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 10 

ตัวชี้วัดที่ 2 คดีทุจริตในหน่วยงานลดลง 

- จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 

- จ่านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกขึ้มูลว่ากระท่าการทุจริตลดลงร้อยละ 10 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ่านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  

                ลดลงร้อยละ 25 

ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการด่าเนินคดีทุจรติ 
ทีจ่่าเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่า 
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก่าหนดไมเ่กิน 
ร้อยละ 25 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ่านวนคดีอาญาทีห่น่วยงาน 
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกิน 
ร้อยละ 4 ของจ่านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. กรมประชาสัมพันธ์ 
2. ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
3. ส่านักงานทรัพยากรน้่าแห่งชาติ 
4. ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
6. ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
7. กรมธุรกิจพลังงาน 
8. ส่านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
9. ส่านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
10. กรมการปกครอง 
11. กรมการพัฒนาชุมชน 
12. ส่านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

13. ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
14. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
15. ส่านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
17. ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
18. ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
19. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
20. ส่านักงาน ป.ป.ท. 
21. ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
22. ส่านักงาน ป.ป.ช. 
23. ส่านักงานผู้ตรวจการแผน่ดิน 

1. ส่านักงาน ป.ป.ท. 
2. ส่านักงาน ป.ป.ช. 

 

1. ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ 
2. ส่านักงานป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน  
3. ส่านักงาน ป.ป.ช. 
 
 
 

งบประมาณ 276.5275  ลบ.  (57.74%) 68.2446 ลบ.  (14.25%) 134.1568 ลบ. (28.01%) 
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แผนภาพเปรียบเทียบจ านวนค ากล่าวหา 
จ าแนกข้อมูลตามหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา 10 ล าดับแรก 

ที่มา : ระบบตรวจรับค ากล่าวหา (PESCA) และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี (CCMS) 
ประมวลผลโดย : ส านักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่มีเรื่องถูกกล่าวหา เนื่องจากเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ค. 2562  
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แผนภาพเปรียบเทียบจ านวนค ากล่าวหา 
จ าแนกข้อมูลตามประเภทค ากล่าวหา 

ที่มา : ระบบตรวจรับค ากล่าวหา (PESCA) และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี (CCMS) 
ประมวลผลโดย : ส านักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ:  ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่มีเรื่องถูกกล่าวหา เนื่องจากเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ค. 2562  

หมายเหต:ุ  * ค่าเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  



ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี 

ITA Report 2021      
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



การจัดเก็บข้อมูล 

ชุดข้อมูล 

8,300 
หน่วยงานของรัฐ 

471,794 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

859,794 
 ผู้รับบริการภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยงานธุรการของ
องค์กรศาล องค์กรอัยการ องค์กรอิสระ หน่วยงานสังกัด
รัฐสภา ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ กองทุน 
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้าร่วมด้วยตนเอง  471,794 คน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 1 - 5 ปี 28.75% 
 6 - 10 ปี 27.02% 
 11 - 20 ปี 30.93% 
 มากกว่า 20 ปี 13.30% 

เข้าร่วมด้วยตนเอง 473,965 คน 
คณะที่ปรึกษาจัดเก็บ 385,829 คน 
ประเภทของผู้ตอบ 
 บุคคลทั่วไป 80.41% 
 หน่วยงานของรัฐ 9.22% 
 องค์กรธุรกิจเอกชน 6.12% 
 อื่นๆ 4.25% 

 การประเมิน ITA 2564 ได้เริ่มกระบวนการประเมินผ่านระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th ตั้งแต่วันที่          
1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ส้ินสุดกระบวนการประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

 แม้ว่าในปีงบประมาณนี้ หน่วยงานภาครัฐจะพบกับอุปสรรคในการด่าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถ
ด่าเนินการประเมินตามขั้นตอนที่ก่าหนดได้ครบถ้วน โดยมีชุดข้อมูลรวมทั้งสิ้น ดังนี้ 



สรุปผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

81.25 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 100คะแนน 

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์* 

4,146 หน่วยงาน 

คิดเป็น 49.95% 
*ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

7.29 11.69 13.19 49.95 

68.78 66.74 67.9 
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ผลการประเมินระดับประเทศตาม Rating Score 

หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ในระดับค่อนข้างสูง - การเคลื่อนตัวของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จากระดับ D เมื่อปี 
2563 สู่ระดับ A ในปี 2564 การเคลื่อนตัวเกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน 
โดยเฉพาะ มท. ปปท. และ ปปช. 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ที ่ ประเภทหน่วยงาน 
จ านวน

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 63 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 64 
พัฒนาการ 

ร้อยละ 
ที่ผ่าน 

1 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 3 93.05 92.38 -0.67 100.00% 
2 องค์กรศาล 3 91.41 93.62 +2.21 100.00% 
3 องค์กรอิสระ 5 89.44 91.10 +1.66 100.00% 
4 องค์กรอัยการ 1 71.30 95.82 +24.52 100.00% 
5 ส่วนราชการระดับกรม 146 85.59 92.07 +6.48 97.95% 
6 รัฐวิสาหกิจ 51 85.60 93.12 +7.52 94.12% 
7 องค์การมหาชน 55 85.02 93.26 +8.24 98.18% 
8 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 20 83.47 92.40 +8.93 95.00% 
9 กองทุน 7 83.42 94.12 +10.7 100.00% 
10 สถาบันอุดมศึกษา 83 87.46 89.87 +2.41 92.77% 
11 จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) 76 82.04 92.43 +10.39 98.68% 
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 74.78 92.18 +17.4 92.11% 
13 เทศบาลนคร 30 75.85 91.25 +15.4 90.00% 
14 เทศบาลเมือง 194 70.02 85.28 +15.26 66.49% 
15 เทศบาลต่าบล 2,246 66.40 79.48 +13.08 43.01% 
16 องค์การบริหารส่วนต่าบล 5,302 66.84 80.72 +13.88 47.49% 
17 อปท. รูปแบบพิเศษ 2 73.34 84.44 +11.1 50.00% 



ผลการประเมินจ าแนกตามตัวชี้วัด (แม้ยังไม่บรรลุเป้าฯ แต่ Growth Rate สูง)  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แม้จะยัง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย แต่ในแง่
พัฒนาการความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีนี้ ได้ปรากฏให้ เห็นชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ   

เราได้เห็นความพยายามที่จะพัฒนาเว็บไซต์หรือ
ระบบสารสนเทศให้ดีขึ้น และได้เห็นความพยายาม
ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
และการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มากขึ้นอย่างชัดเจน  



ผลการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 24.19 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูลผลการด่าเนินงานด้าน
การป้องกันการทุจริต มีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 29.92 คะแนน 

[VALUE] 82.07 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่า 
เครื่องมือการประเมินที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าคะแนนอย่างมี
นัยส่าคัญคือ Open Data ซึ่งสอดคล้องกับการระดม 
ทรัพยากรสนับสนุนเป็นวงกว้าง 



ค่าคะแนนที่เพิม่ขึ้นเป็นผลมาจากการลงมือปฏิบัติอันเป็นรูปธรรม 

ข้อมูลที่เปิดเผยทางเว็บไซต์ เปิดเผยเพิ่มขึ้น (แห่ง) 
จ านวนหน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูล 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน +2,140 (+25.80%) 4,664 6,804 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน +1,991 (+24.01%) 4,984 6,975 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ +1,385 (+16.71%) 5,969 7,354 

E–Service +2,808 (+33.84%) 1,522 4,330 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี +2,255 (+27.19%) 4,272 6,527 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี +2,362 (+28.48%) 4,551 6,913 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ +1,539 (+18.56%) 5,196 6,735 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี +2,558 (+30.83%) 3,166 5,724 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี +2,602 (+31.36%) 3,020 5,622 

ค่าคะแนน OIT ที่เพิ่มขึ้น มาจากผลของการลงมือปฏิบัติของเจ้าหน้ารัฐทั่วประเทศที่ได้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



รายละเอียดเป้าหมายการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*หมายเหตุ: 
1. เป้าหมายเด็กและเยาวชน และเป้าหมายประชาชน อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาเครื่องมือและประเมินผล 
2. เป้าหมาย ITA อ้างอิงจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 8,303 
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นฐานก าหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 

เป้าหมาย เด็กเยาวชน1 ประชาชน1 ITA2 

ปีงบประมาณ 2565 2565 2563 2564 2565 

พื้นที่ 

เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

(หน่วยงาน) 

เป้าหมายผ่าน 
ไม่น้อยกว่า 50% 

(หน่วยงาน) 

ผ่านเกณฑ์ 
(หน่วยงาน) 

เป้าหมายผ่าน  
ไม่น้อยกว่า 65% 

(หน่วยงาน) 

ผ่านเกณฑ์ 
(หน่วยงาน) 

 

เป้าหมายผ่าน 
ไม่น้อยกว่า 80% 

(หน่วยงาน) 

ภาพรวม ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 8,303 4,152 1,095 5,397 4,146 6,642 

ส่วนกลางและกทม. ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 376 188 245 301 301 

ส่วนภูมิภาค ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 7,927 3964 850 5,096 6,341 
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น าเสนอผลการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 /    
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
• ส่วนราชการระดับกระทรวง และหน่วยงานในก ากับ ศปท. ระดับกรม  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ

หน่วยงานรัฐรูปแบบอื่น  (น าเสนอโดยผู้แทน ศปท. กระทรวง : ระยะเวลาในการน าเสนอ 15 นาท)ี 

• ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบญัชาขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ที่มีโครงสร้าง ศปท. ภายในส่วนราชการ   (น าเสนอโดยผู้แทน ศปท. ส่วนราชการ หรือผู้แทน
หน่วยงาน : ระยะเวลาในการน าเสนอ 5 นาที ) 

• หน่วยงานที่ไม่อยู่ในก ากับ ศปท. (น าเสนอโดยผู้แทนหน่วยงาน : ระยะเวลาในการน าเสนอ 5 นาท)ี  

แนวทางการน าเสนอผลการด าเนินงาน 


