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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการท างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป้าหมายระดับประเด็น 
คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ และมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน 
สรุปสถานการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ภาพรวม
คะแนนและอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 – 2564 มีแนวโน้มลดลง โดยมี
คะแนนทรงตัวอยู่ที่ 36 คะแนนใน พ.ศ. 2561 – 2563 และมีคะแนน 35 คะแนนใน พ.ศ. 2564 ขณะที่อันดับใน 
พ.ศ. 2561 – 2564 ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่อง จากอันดับที่ 99 ใน พ.ศ. 2561 เป็นอันดับที่ 110 ใน พ.ศ. 2564  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนนภายใน พ.ศ. 2565 พบว่า โดยยังคงมีสถานะที่ห่างไกล
จากค่าเป้าหมาย ดังนั้น จึงมีสถานการบรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับ
วิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ยังคงมีอยู่อาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์
การคอร์รัปชันของประเทศไทย (CPI) ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ใน พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ท่ี 35 คะแนน และมีอันดับอยู่ที่ 110 ของโลกจากทั้งหมด 180 
ประเทศ ลดลงจาก พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ได้ 36 คะแนนเท่ากันทั้ง 3 ปี โดยมีอันดับอยู่ท่ี 99 101 และ 104 
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนและการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนใน พ.ศ. 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 จากประเทศในกลุ่มอาเซียน
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ทั้งหมด 11 ประเทศ โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้คะแนน CPI อันดับ 1 คือ สิงคโปร์ 85 คะแนน รองลงมาเป็น
มาเลเซีย 48 คะแนน ติมอร์-เลสเต 41 คะแนน เวียดนาม 39 คะแนน อินโดนีเซีย 38 คะแนน และไทย 35 
คะแนน  

 
ที่มา : ส านักงาน ป.ป.ช. 

สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงเป้าหมายระดับประเด็น และตัวชี้วัดเดิม คือ ดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย แต่ได้มีการปรับค่าเป้าหมาย จาก เดิม อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน เป็น ไม่เกินอันดับที่ 43 และไม่น้อยกว่า 57 คะแนน รวมทั้งได้มีการเพ่ิมตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย  (ITA) 
ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน เพ่ือให้สะท้อนและมีความครอบคลุมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 
ประเทศไทยมีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมินที่เพ่ิมขึ้นจาก 68.78 คะแนนใน พ.ศ. 2561 เป็น 87.57 คะแนนใน พ.ศ. 2565 เมื่อเปรียบเทียบ
สถานการณ์ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ในปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน และอยู่ใน
อันดับที่ 110 กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 2570 ที่ก าหนดให้มีดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
ไม่เกินอันดับที่ 43 และไม่น้อยกว่า 57 คะแนน และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 
89 คะแนน เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน ส่งผลให้สถานการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อยู่ในระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  
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ทั้งนี้ การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบยังคงมีปัญหาและข้อจ่ากัดในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ การติดสินบนและการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ การรับรู้และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง การจ่ายเงินค่าสินบนของภาคธุรกิจ และการทีเ่จ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต่าแหน่ง
หน้าที่ในทางมิชอบ รวมทั้งประชาชนยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยตรวจสอบ ติดตามการใช้
งบประมาณและการด่าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง  เมื่อไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง  
การทุจริตคอรัปชั่นจึงยังไม่สามารถลดลงได้ และส่งผลให้คะแนนอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศ
ไทยของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บางเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดี แต่อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไข 
คือ การปลูกฝังความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย และประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมยึดม่ัน
ความซื่อสัตย์สุจริต ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ซึ่งมีความส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐยังมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง การยกระดับ
กระบวนการ/วิธีการประเมินให้สามารถสะท้อนความเป็นจริง เพ่ือให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดของผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐในภาพรวมเท่ากับ 85.79 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A (ช่วงคะแนน 85 - 94.99) ถือได้ว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน "ระดับสูงมาก" แต่มคีดกีารเรียกรับเงินของผู้บริหารจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือแลกกับการ
ไม่ถูกโยกย้ายต าแหน่งในหน่วยงาน ซึ่งการบริหารงานของภาครัฐท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการด าเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ  
อีกท้ัง การด่าเนินการในกระบวนการด่าเนินคดีทุจริตยังคงมีความล่าช้า ส่งผลให้ผู้กระท าความผิด อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้เสียหายเนื่องจากได้รับความเป็นธรรมที่ล่าช้าหรือคดีขาดอายุความ น าไปสู่การได้รับความไม่
เป็นธรรมและการท าเดินงานของภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ดังนี้ (1) การสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจริตได้อย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน (2) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องด่าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการให้บริการประชาชนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดหน่วยงานต้นแบบ และ (3) ปรับปรุงระบบ
ขั้นตอนการด่าเนินงาน และผลักดันการจัดท่าระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศ
ไทย และคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย ให้สูงขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างก้าวกระโดด และบรรลุผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
แท้จริง   
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผน  
แม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายดังนี้  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 
พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) ร้อยละประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อย
ละ 50 และ (3) ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ร้อยละ 80 (หรือ 85 คะแนนขึ้นไป) 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น 
จากการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน ซึ่งต้องมีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริต (2) ร้อยละประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ (3) ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) พบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ใน พ.ศ. 2563 – 2565 มีเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตเฉลี่ยร้อยละ 74.50 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเฉลี่ยร้อยละ 78.37 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
มีจ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เฉลี่ยร้อยละ 30.98 
และเมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงสามารถสรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สสี้ม 

210101 
2565 สีเหลือง 

 Y1 เปา้แผนย่อย 

 Y2 เป้าประเด็น 210001 แดง 

210201 210101 210102 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

หมายเหตุ : สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ่าปี 2565 
*เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อ เป้าหมายแผนแม่บทย่อยระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
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คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 พิจารณาจากตัวชี้วัด
จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง (2) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวน 
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ) และ (3) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวนภาครัฐ 
ที่ถูกชี้มูลว่า กระท าการทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 และ (4) จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ลดลงร้อยละ 25  

 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทยลดลง 
พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 4 ตัว ได้แก่ (1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง (2) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
(จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)) และ  (3) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวน
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า กระท าการทุจริต) และ (4) จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 มีจ่านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 42.11 จ่านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน (จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 44.73 จ่านวนคดี
ทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 100 
และจ่านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวกับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ไม่มีการ 
ชี้มูลในชั้นไต่สวน โดยเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดร่วมกันทั้งหมด จึงสามารถสรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ
บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

การด่าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุใน พ.ศ. 2565 พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กระบวนการด าเนินคดีทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนดลดลง ไม่เกินร้อยละ 25 และ  
(2) จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง ไม่เกินร้อยละ 4 ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการด่าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติมีการปรับตัวที่ดีขึ้น พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กระบวนการ
ด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนดลดลง และ   
(2) จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง พบว่า กระบวนการด่าเนินคดีทุจริต 
ที่จ่าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก่าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2565 มีสัดส่วนที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 73.80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 71.98  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาก และจ่านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวนคดีที่ส่งฟ้องจ านวน 515 เรื่อง และไม่มี
เรื่องที่ถูกฟ้องกลับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนคดีที่ส่งฟ้องจ านวน 1,078 เรื่องและไม่มีเรื่องที่ถูก
ฟ้องกลับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง จ านวน 10 เรื่อง และหน่วยงานไต่สวนยังไม่
ถูกฟ้องกลับจากคดีที่มีการส่งฟ้องศาล เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงสามารถสรุปสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 

 
2562 สสีม้ 2563 สีเขียว 2564 สเีขียว 

210102 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สสีม้ 

210201 

2565 สเีขียว 

2565 สสีม้ 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การป้้องกันการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ

(1) ร้อยละ 50 ของเดั็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที�ยึดัมั�นความซื่่�อสััตย์สัุจริต
(2 ร้อยละ 50 ชองป้ระชาชนที�มีวัฒนธรรมค่านิยมสัุจริตและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ
(3) ร้อยละ 80 (หร่อ 85 คะแนนขึ�นไป้) ของหน่วยงานที�ผ่านเกณฑ์์การป้ระเมิน ITA

ป้ระชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่่�อสััตย์สัุจริต 

  มีี ปัั จ จั ย ขัั บ เ ค ลื่่� อ น ที่ี� ส ำ คั ญ  ไ ด้้ แ ก่่
(1) เสริิมสริ้างการิริับริ้้และปริับฐานคิิดเพื่่�อ
ปริะโยชน์ส่วนริวม โด้ยปัลืู่ก่ฝัั งคุณธรรมีแลื่ะ
จริยธรรมี ปัรับฐานคิด้ขัองปัระชาชนให้้เห้็นแก่่
ปัระโยชน์ส่วนรวมีมีาก่ก่ว่าปัระโยชน์ส่วนตนมีี
วัฒนธรรมีค่านิยมีสุจริตมีีพฤติก่รรมีต่อต้านก่ารทีุ่จริต
แลื่ะปัระพฤติมีิชอบปัลูื่ก่ฝัังก่ลืุ่่มีเด็้ก่แลื่ะเยาวชนไที่ย
ให้้ มีี พฤติ ก่ รรมีซื่่� อสั ตย ์ แลื่ะวัฒนธรรมีสุ จ ริ ต
ผ่่านห้ลัื่ก่สูตรก่ารศึึก่ษา ที่ั�งภาคที่ฤษฎีีแลื่ะภาคปัฏิิบัติ 
ตั�งแต่ระดั้บปัฐมีวัยจนถึึงระดั้บอุด้มีศึึก่ษารวมีทัี่�ง
จัด้ที่ำส่�อแลื่ะปัระชาสัมีพันธ์ในเชิงปัลื่อด้ภัยแลื่ะ
สร้างสรรค์ โด้ยเฉพาะส่�อเก่ี�ยวก่ับด้้านคุณธรรมี
จรยิธรรมี แลื่ะแนวคิด้ก่ารป้ัองก่นัแลื่ะต่อต้านก่ารทุี่จรติ
(2) สนับสนุนการิขยายเคิริ่อข่ายและสร้ิางพื่ลัง
การิมีส่วนริ่วมจากภาคิส่วนต่่าง ๆ โดยเฉพื่าะ
ภาคิปริะชาชน ให้้มีีส่วนร่วมีในก่ารเฝั้าระวังแลื่ะ
แจ้งเบาะแส รวมีทัี่�งพัฒนาระบบก่ารเฝั้าระวังแลื่ะ
ก่ารแจ้งเบาะแส เสริมีสร้างมีาตรก่ารคุ้มีครองพยาน

ให้้ผู่้แจ้งเบาะแสรู้สึก่ปัลื่อด้ภัยแลื่ะมีั�นใจว่าจะมีีก่าร
ด้ำเนินก่ารอย่างตรงไปัตรงมีา เม่ี�อมีีก่ารส่งห้ลัื่ก่ฐาน
ห้ร่อร้องเรียน เม่ี�อมีีแนวโน้มีก่ารทุี่จริตเกิ่ด้ขึั�นแลื่ะ
(3) พื่ัฒนาริะบบการิบริิหาริงานภาคิรัิฐและ
ธริริมาภิบาลภาคิเอกชน โด้ยพัฒนาแลื่ะเสริมีสร้าง
ก่ลื่ไก่ก่ารปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตที่ี�มีี
ปัระสิที่ธิภาพก่ารพัฒนาระบบก่ารปัระเมีินก่ารปัฏิิบัติ
ราชก่ารก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส
ขัองห้น่วยงานภาครัฐ ให้้เขั้าถึึงได้้ง่ายแลื่ะเขั้าก่ับ
วัฒนธรรมีองค์ก่รสะที่้อนผ่ลื่ก่ารด้ำเนินก่ารได้้
อย่างแท้ี่จริง ตลื่อด้จนพัฒนาระบบคุณธรรมีแลื่ะ
ความีโปัร่งใสในก่ารปัฏิิบัติงานขัองทีุ่ก่ห้น่วยงาน
ภาครัฐแลื่ะเอก่ชน สนับสนุนโครงสร้างแลื่ะระบบ
ที่ี�เอ่�อต่อก่ารลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจในก่ารปัฏิิบัติงาน
ก่ารจัด้ที่ำฐานขั้อมีูลื่ตัวอย่างขัองห้น่วยงาน สนับสนุน
ต้นแบบทีี่�ดี้ รวมีถึึงก่ารพัฒนาแลื่ะจัด้ก่ารองค์ความีรู้
ด้้านก่ารปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตด้้วย
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ป้ี
2565
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 พิจารณาจาก่ (1) ร้อยลื่ะเด้็ก่แลื่ะเยาวชนไที่ย 
มีีพฤติก่รรมีทีี่� ยึ ด้ มัี�นความีซื่่� อ สัต ย์สุ จ ริต เฉลื่ี� ย
(2) ร้อยลื่ะปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีค่านิยมีสุจริต
มีีที่ัศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมีต่อต้านก่ารทุี่จริตแลื่ะ
ปัระพฤติมีิชอบเฉลื่ี�ย แลื่ะ (3) ร้อยลื่ะห้น่วยงานทีี่�
ผ่่านเก่ณฑ์์ก่ารปัระเมีินคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส
ขัองห้น่วยงานภาครัฐ เมี่�อพิจารณาในภาพรวมีขัอง
ก่ารบรรลืุ่ เปั้าห้มีายในห้้วงแรก่ขัองก่ารด้ำเนิน
ก่ารตามียุที่ธศึาสตร์ชาติ (พ.ศึ. 2561 – 2565)
พบว่า ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีแลื่ะพฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์
สุจริตเพิ�มีมีาก่ขัึ�นโด้ยในช่วงพ.ศึ. 2563 – 2565
ร้อยลื่ะเ ด็้ก่แลื่ะเยาวชนไที่ยมีีพฤติก่รรมีที่ี� ยึ ด้
มีั�นความีซื่่�อ สัตย์สุจริตเฉลื่ี�ย มีีสัด้ส่วนเพิ�มีขัึ�น
อย่างต่อ เน่� องโด้ยเพิ�มีขัึ�นจาก่ร้อยลื่ะ 52.10
ในพ.ศึ. 2563 เปั็นร้อยลื่ะ 93.10 ในพ.ศึ. 2565
คิด้คิ่าเฉลี�ยในห้วง 3 ปีได้ เป็นริ้อยละ 74.5
ซื่ึ� ง เพิ� มีขัึ�น เช่น เ ดี้ยวกั่บปัระชาชนมีี วัฒนธรรมี
ค่านิยมีสุจริต มีีทัี่ศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมีต่อต้าน
ก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบเฉลื่ี�ย ทีี่�มีีสัด้ส่วน 

เพิ�มีขัึ�นจาก่ร้อยลื่ะ 73.30 ในพ.ศึ. 2563 เปั็นร้อยลื่ะ
90.90 ในพ.ศึ. 2565 คิด้คิ่าเฉลี�ยในห้วง 3 ปีได้เป็น
ริ้อยละ 78.37 อีก่ที่ั�ง ร้อยลื่ะห้น่วยงานทีี่�ผ่่านเก่ณฑ์์
ก่ารปัระเมีนิคณุธรรมีแลื่ะความีโปัรง่ใสขัองห้นว่ยงาน
ภาครัฐในช่วงพ.ศึ. 2561 – 2565 มีีสัด้ส่วนเพิ�มีขัึ�น
อย่างต่อเน่�องเช่นเด้ียวก่ัน จาก่ร้อยลื่ะ 9.54 ใน 
พ.ศึ. 2561 เปั็นร้อยลื่ะ 70.52 ในพ.ศึ. 2565 ซื่ึ�งเพิ�มีขัึ�น 
ถึึง 7 เที่่า คิด้คิ่าเฉลี�ยในห้วง 5 ปีได้เป็นร้ิอยละ 
30.98 เม่�อพื่ิจาริณาสถานการิณ์ริ้อยละเด็กและ 
เยาวชนไทยมีพื่ฤต่ิกริริมที�ยึดมั�นคิวามซื่่�อสัต่ย์ 
สุจริิต่เฉลี�ยริ้อยละ 74.5 ริ้อยละปริะชาชนมีวัฒนธริริม 
คิ่านิยมสุจริิต่มีทัศนคิติ่และพื่ฤติ่กริริมต่่อต้่าน 
การิทุจริิต่และปริะพื่ฤติ่มิชอบเฉลี�ยริ้อยละ 78.37 
และริ้อยละหน่วยงานที�ผ่่านเกณฑ์์การิปริะเมิน 
คิุณธริริมและคิวามโปร่ิงใสของหน่วยงานภาคิรัิฐ 
เฉลี�ยริ้อยละ 30.98 เปรีิยบเทียบกับคิ่าเป้าหมาย 
พื่.ศ. 2565 ส่งผ่ลให้สถานการิบริริลุคิ่าเป้าหมายอย้่ใน 
ริะดับใกล้เคิียงในการิบริริลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

210101

การิดำาเนินการิต่ามคิ่าเป้าหมายปริะชาชนมีวัฒนธริริมและพื่ฤต่ิกริริมซื่่�อสัต่ย์สุจริิต่

ที�มา : สำานักงาน ป.ป.ช.
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210101

 ห้น่วยงานที่ี� เก่ี�ยวขั้องได้้ร่วมีขัับเคลื่่�อน
ก่ารด้ำเนินงานผ่่ าน โคิริงการิ เพื่่� อ ขับ เคิ ล่� อน
การิบริริลุเป้าหมายต่ามยุทธศาสต่ริ์ชาต่ิปริะจำป ี
งบปริะมาณ 2565 อาที่ิ โคิริงการิขับเคิล่�อนการิ
มีส่วนริ่วมด้านการิศึกษาเพื่่�อต่่อต่้านการิทุจริิต่
และปริะพื่ฤต่ิมิชอบโดยใช้เคิริ่อข่ายคิริ้ภ้มิปัญญา
เพ่�อปัลืู่ก่ฝัังคุณธรรมีแลื่ะจริยธรรมีให้้กั่บเคร่อขั่าย
ครูภูมีิปััญญาไที่ยนำไปัขัยายผ่ลื่ก่ารสร้างก่ารรับรู้ให้้
ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีแลื่ะพฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์สุจริต
รวมีที่ั�ง จัด้ที่ำขั้อมีูลื่แลื่ะสร้างระบบขั้อมีูลื่ต่อต้าน
ก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบโด้ยใช้ เคร่อขั่าย
ครูภูมีิปััญญาไที่ยเปั็นฐาน เก่ิด้เคร่อขั่ายความีร่วมี
มี่อในก่ารขัับเคลื่่�อนก่ารเฝ้ัาระวังแลื่ะป้ัองกั่นแลื่ะ
ปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต แลื่ะโคิริงการิเคิริ่อข่าย ป.ป.ท. 
เฝ้้าริะวังการิทุจริิต่ “PACC Connect” เพ่�อจัด้เก่็บ 
ขั้ อมีู ลื่ ภัยทีุ่ จ ริ ตแลื่ะผ่ลื่ก่ระที่บต่ อ สั งคมีแลื่ะ 
สร้างเคร่อข่ัายสังคมีเพ่�อเฝ้ัาระวัง แลื่ะต่อต้านก่าร 
ทีุ่จริตในภาครัฐแบบมีีส่วนร่วมี รวมีทัี่�ง พัฒนาก่ลื่ไก่ 
ในก่ารที่ำงานให้้มีีปัระสิที่ธิภาพในก่ารเสริมีสร้าง 
ที่ั ศึ น ค ติ แ ลื่ ะ ค่ า นิ ย มี ที่ี� ถึู ก่ ต้ อ ง ใ ห้้ แ ก่่ สั ง ค มี 
นอก่จาก่นั�นสำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ได้้ด้ำเนินโครงก่าร
ภายใต้แผ่นงานบูรณาก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะ
ปัระพฤติมีิชอบ แลื่ะโครงก่ารกิ่จก่รรมีทีี่�สนับสนุน
ก่ารขัับเคลื่่� อนแผ่นงานบูรณาก่ารต่อต้านก่าร
ทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ ภายใต้งบปัระมีาณ
ที่ั�งสิ�น 991.9316 ลื่้านบาที่ ปัระก่อบด้้วย โครงก่าร 
ก่ิจก่รรมีภายใต้แนวที่างก่ารปัลูื่ก่ฝัังวิธีคิด้ปัลืู่ก่ 
จิตสำนึก่ให้้มีี วัฒนธรรมีแลื่ะพฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์
สุจริต (งบปัระมีาณ 63.6179 ลื่้านบาที่ ห้ร่อ 
ร้อยลื่ะ 6.41 ขัองงบปัระมีาณที่ั�งห้มีด้) จำนวน 
244 ห้น่วยงาน 1,267 โครงก่าร แลื่ะโครงก่าร/ 
ก่ิจก่รรมีภายใต้แนวที่างก่ารป้ัองกั่นก่ารทุี่จริต 
แลื่ะปัระพฤติมิีชอบ (งบปัระมีาณ 928.3136 
ลื่้านบาที่ ห้ร่อ ร้อยลื่ะ 93.51 ขัองงบปัระมีาณที่ั�งห้มีด้) 
จำนวน 81 ห้น่วยงาน 201 โครงก่าร โด้ยโครงก่าร 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ก่ิจก่รรมีดั้งก่ล่ื่าวมีี ลัื่ก่ษณะเป็ันก่ารเสริมีสร้าง 
จิตสำนึก่ก่ารสร้างวัฒนธรรมีต่อต้านก่ารทุี่จริต 
ก่ารแยก่แยะผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนแลื่ะผ่ลื่ปัระโยชน์ 
ส่วนรวมี ก่ารไมี่รับสินบน ก่ารมีีความีลื่ะอายต่อ 
ก่ารก่ระที่ำความีผิ่ด้ ก่ารไม่ีเพิก่เฉยห้ร่ออด้ที่น 
ต่อก่ารทีุ่ จริ ตก่ารส่ ง เสริ มีก่ารมีี ส่ วนร่ วมีขัอง 
ทีุ่ก่ภาคส่วนในก่ารป้ัองกั่น เฝ้ัาระวัง แลื่ะต่อต้าน 
ก่ารทีุ่จริตในทีุ่ก่รูปัแบบ รวมีที่ั�ง ก่ารปัระเมีิน 
คุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัอง 
ห้น่วยงานภาครัฐซื่ึ�งห้น่วยงานได้้ด้ำเนินโครงก่าร/ 
ก่ิจก่รรมีด้ังนี� (1) ก่ารเสริมีสร้างความีรู้ความีเขั้าใจ 
ด้้านก่ารป้ัองกั่นก่ารทุี่จริต ก่ารสร้างความีตระห้นัก่ 
รู้ในก่ารแยก่แยะผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนกั่บปัระโยชน์ 
ส่วนรวมีก่ารสร้ างค่ า นิยมีความีซื่่� อ สัต ย์สุจ ริต 
ก่ารมีีวินัย แลื่ะก่ารสร้างจิตสำนึก่ที่ี�ด้ีในก่ารปัฏิิบัต ิ
งาน โด้ยน้อมีนำห้ลื่ัก่ปัรัชญาขัองเศึรษฐก่ิจพอเพียง 
มีาใช้ โด้ยฝึัก่อบรมีห้ร่อให้้ความีรู้ กั่บเจ้าห้น้าที่ี� 
ภายในห้น่วยงานซื่ึ� ง ได้้นำห้ลัื่ก่สูตรต้านทุี่จริต
ศึึ ก่ ษ า ทีี่� ค ณ ะ รั ฐ มี น ต รี ใ ห้้ ค ว า มี เ ห็้ น ช อ บ ไ ปั
ด้ำเนินก่ารแลื่ะก่ารด้ำเนินก่ิจก่รรมีเพ่�อยก่ระดั้บ
คะแนนก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส 
ในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐ (2) ก่าร 
เสริมีสร้าง พัฒนาศึัก่ยภาพ แลื่ะขัยายผ่ลื่เคร่อขั่าย 
อาที่ิ ก่รมีก่ารปัก่ครอง ได้้มีีก่ารฝึัก่อบรมีคณะ 
ก่รรมีก่ารห้มีู่บ้านให้้มีีความีรู้เก่ี�ยวก่ับก่ารปั้องก่ัน 
ก่ารทีุ่จริต ก่ารปัระยุก่ต์ห้ลื่ัก่ความีพอเพียงด้้วยโมีเด้ลื่ 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุี่จริต ก่ารขััด้ก่ันระห้ว่าง 
ผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนกั่บผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนรวมี 
ก่ารด้ำเนินงานส่งผ่ลื่ให้้เก่ิด้คณะที่ำงานขัับเคล่ื่�อน 
ก่ารปั้องก่ันแลื่ะต่อต้ านก่ารทีุ่ จริ ต โด้ยชุมีชน 
เปั็นแก่นห้ลัื่ก่ ในระด้ับจังห้วัด้ 17 จังห้วัด้ แลื่ะคณะ 
ที่ำงานระด้ับตำบลื่ 171 ตำบลื่ซื่ึ�งมีีเคร่อขั่ายภาค 
ปัระชาชนมีาก่ก่ว่า 30 ปัระเภที่เพ่�อเช่�อมีโยงก่ลื่ไก่ 
ในระด้ับพ่�นที่ี� ก่ลื่ไก่ภาครัฐภาคเอก่ชนที่ี�เก่ี�ยวขั้อง 
นอก่จาก่นี�  ยังได้้พัฒนาแลื่ะขัับเคลื่่�อนห้ลัื่ก่สูตร 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

210101

 ที่ี�ผ่่านมีา ห้น่วยงานต่าง ๆ ต้องปัรับรูปัแบบ
ก่ารด้ำเนินโครงก่าร/ก่ิจก่รรมี สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ใน
ฐานะห้น่วยงานเจ้าภาพจึงต้องก่ำกั่บ ติด้ตามีแลื่ะ
เร่งรัด้ก่ารด้ำเนินโครงก่าร/กิ่จก่รรมีให้้เป็ันไปัตามี
แผ่นปัฏิิบัติก่ารแลื่ะให้้บรรลืุ่ค่าเปั้าห้มีายตามีแผ่นฯ 
ที่ี�ก่ำห้นด้ไว้ ที่ั�งนี� โครงก่าร/กิ่จก่รรมีขัองห้น่วยงานส่วน
ให้ญ่ในพ.ศึ. 2565 เปั็นไปัในลื่ัก่ษณะขัองก่ารอบรมี
เพ่�อสร้างความีรู้ความีเข้ัาใจในก่ารป้ัองกั่นก่ารทุี่จริต
เปั็นห้ลื่ัก่ซื่ึ�งต้องอาศึัยระยะเวลื่าแลื่ะความีต่อเน่�อง
ในก่ารด้ำเนินก่ารให้้บรรลุื่แลื่ะเห็้นผ่ลื่เป็ันรูปัธรรมี 
เพราะเก่ี�ยวข้ัองกั่บก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนพฤติก่รรมีทัี่ศึนคติ
ให้้ตระห้นัก่ถึึงความีสำคัญขัองก่ารปั้องก่ันก่ารทีุ่จริต
ด้ังนั�น ผ่ลื่ก่ารด้ำเนินโครงก่าร/กิ่จก่รรมี จึงยัง 
ไ ม่ีสะที่้อนก่ารแก่้ ไขัปััญห้าก่ารทีุ่จริ ต ไ ด้้ที่ันที่ ี
ในส่วนขัองก่ารปัลืู่ก่ฝัังให้้ เด้็ก่แลื่ะเยาวชนไที่ย
มีีพฤติก่รรมีทีี่�ยึด้มีั�นความีซื่่�อสัตย์สุจริต โด้ยผ่่าน 
ห้ลื่ัก่สูตรต้านทุี่จริตศึึก่ษาแลื่ะขัยายผ่ลื่ก่ารเรียนรู ้
ใ นห้ลื่ั ก่ สู ต รด้ั ง ก่ลื่่ า วนั� น ยั ง ไ มี่ ค รอบคลืุ่ มีทีุ่ ก่
ก่ลืุ่่มีเปั้าห้มีายโด้ยเฉพาะก่ลืุ่่มีเด้็ก่แลื่ะเยาวชน 
ที่ี�อยู่นอก่ระบบก่ารศึึก่ษา นอก่จาก่นี� ในส่วนขัองก่าร
ด้ำเนินโครงก่าร/ก่ิจก่รรมีที่ี�สนับสนุนปัระชาชนให้้มีี
วัฒนธรรมีค่านิยมีสุจริต มีีทัี่ศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมี 
ก่ารต่อต้านก่ารทุี่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบนั�นยังมี ี
ความีซื่�ำซื่้อน โด้ยเฉพาะในส่วนรายช่�อก่ลืุ่่มีเป้ัาห้มีาย 

ผู่้เข้ัาร่วมีโครงก่าร/กิ่จก่รรมีในส่วนก่ระบวนก่าร 
ปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงาน 
ขัองห้น่วยงานภาครัฐนั�น ห้น่วยงานเจ้าภาพควร 
สนับสนุนให้้องค์ก่รปัก่ครองส่วนที่้องถึิ�น ซื่ึ�งเปั็น 
ก่ลืุ่่ มีห้น่วยงานทีี่�มีี นัยสำคัญต่อก่ารขัับเคลื่่� อน 
ก่ารปัระเมีินฯ เห้็นถึึงความีสำคัญแลื่ะเขั้าร่วมีในก่าร 
ปัระเมีินฯ โด้ยห้น่วยงานที่ี�มีีคะแนนผ่่านเก่ณฑ์์ 
ก่ารปัระเมีินฯ แลื่้ว ให้้รัก่ษาระด้ับมีาตรฐานก่าร 
ปัระเมีินฯ ให้้คงอยู่ในระดั้บทีี่�ดี้แลื่ะสำห้รับห้น่วยงาน 
ที่ี�เพิ�งเข้ัาร่วมีแลื่ะยังต้องปัรับปัรุงก่ารด้ำเนินก่าร 
ให้้มีีก่ารพัฒนา ปัรับปัรุงแลื่ะเรียนรู้จาก่ห้น่วยงาน 
อ่�น ๆ  ที่ี�ผ่่านเก่ณฑ์์ก่ารปัะเมีินฯ ที่ั�งนี�ห้น่วยงานที่้องถึิ�น 
ควรตระห้นัก่ถึึงความีสำคัญแลื่ะเตรียมีความีพร้อมี 
(โด้ยเฉพาะด้้านงบปัระมีาก่ลืุ่่มีบุคลื่าก่รผู่้รับผ่ิด้ชอบ 
ระบบเที่คโนโลื่ยีสารสนเที่ศึแลื่ะความีรู้ความีเข้ัาใจ 
เก่ี�ยวก่ับก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส 
ในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐขัองบุคลื่าก่ร) 
เพ่�อให้้สามีารถึเขั้าร่วมีก่ารปัระเมีินฯ แลื่ะได้้ขั้อมีูลื่ 
ผ่ลื่ก่ารปัระเมิีนฯ ทีี่�ตรงไปัตามีความีเป็ันจริงแลื่ะ
สามีารถึนำไปันำผ่ลื่ก่ารปัระเมิีนฯ ด้ังก่ลื่่าวไปัใช้
พัฒนาองค์ก่รต่อไปั รวมีที่ั�ง ควรให้้ความีสำคัญกั่บ
ตัวชี�วัด้ที่ี�มีีผ่ลื่แลื่ะเช่�อมีโยงกั่บก่ารยก่ระดั้บค่าด้ัชนี
ก่ารรับรู้ก่ารทีุ่จริตด้้วย

ต้านทีุ่จริตศึึก่ษาในสถึานศึึก่ษาสังก่ัด้สำนัก่งาน 
คณะก่รรมีก่ารก่ารศึึก่ษาเอก่ชนแลื่ะสำนัก่งาน 
ส่ ง เสริ มีก่ารศึึ ก่ษานอก่ระบบแลื่ะก่ารศึึ ก่ษา 
ตามีอัธยาศึัย ให้้สำนัก่งานเขัตพ่�นที่ี�ก่ารศึึก่ษา 
ขัับเคลื่่�อนห้ลื่ัก่สูตรต้านทีุ่จริตศึึก่ษาไปัปัรับใช้ 
ในก่ารเรียนก่ารสอนขัองสถึานศึึก่ษาในสังก่ัด้ 
สำ นัก่งานคณะก่รรมีก่ารก่ารศึึ ก่ษาขัั� นพ่� นฐาน 
แลื่ะสำนัก่งานคณะก่รรมีก่ารก่ารอาชีวศึึก่ษา
นอก่จาก่นี� ก่รมีปัระชาสัมีพันธ์ยังได้้สนับสนุนก่าร

ปัระชาสัมีพันธ์ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ 
มีิชอบผ่่านส่�อแลื่ะช่องที่างต่าง ๆ โด้ยอาศัึยเคร่อขั่าย
อาสาสมัีครปัระชาสัมีพันธ์ปัระจำห้มีู่บ้านแลื่ะชุมีชน
(อปั.มีช.) แลื่ะพัฒนาก่ระบวนก่ารให้้บริก่ารขัอง 
เจ้าห้น้าที่ี�รัฐที่ี�เน้นก่ารสร้างก่ารรับรู้แก่่ปัระชาชน 
ภาคเอก่ชน แลื่ะก่ารด้ำเนินนโยบายซื่ึ�งรวมีถึึงก่าร
ปัฏิิบัติราชก่ารทีี่�โปัร่งใสแลื่ะลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจ 
ขัองเจ้าห้น้าที่ี�รัฐด้้วย

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
835
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 ควรขัับเคลื่่�อนนำห้ลัื่ก่สูตรต้านทุี่จริตศึึก่ษา
ไปัใช้ให้้ครอบคลืุ่มีทีุ่ก่สถึานศึึก่ษา ตลื่อด้จนพัฒนา
ห้ลื่ัก่สูตร เคร่�องมี่อ แนวที่างก่ารขัับเคลื่่�อนห้ลื่ัก่สูตร
พัฒนาแพลื่ตฟอร์มีด้ิจิที่ัลื่เพ่�อคำนวณ วิเคราะห์้
แลื่ะจัด้เก็่บขั้อมูีลื่ที่ี�จำเป็ัน แลื่ะเปั็นปััจจุบัน รวมีที่ั�ง
สนับสนุนให้้ห้น่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบบริก่าร
อิเลื่็ก่ที่รอนิก่ส์แลื่ะนำมีาใช้ปัฏิิบัติราชก่ารให้้มีาก่ขัึ�น
ยก่ระดั้บก่ารมีีส่วนร่วมี ก่ารบูรณาก่ารความีร่วมีมี่อ
ระห้ว่างภาคส่วนต่าง ๆ โด้ยเฉพาะภาคปัระชาชน
สถึาบันศึาสนาแลื่ะส่�อมีวลื่ชนในพ่�นที่ี�ให้้มีีเสรีภาพ 
ในก่ารจัด้ที่ำส่�อเชิงสร้างสรรค์ ห้ร่อนำเสนอข่ัาวสาร
ห้ร่อขั้อมีูลื่ที่ี�นำไปัสู่ก่ารสร้างความีโปัร่งใสในสังคมี
แลื่ะไมี่ลื่ะเมีิด้สิที่ธิมีนุษยชน เพ่�อสร้างบรรยาก่าศึ
ให้้ก่ารป้ัองก่ันแลื่ะต่อต้านก่ารทีุ่จริตเปั็นปัระเด้็น
ร่วมีขัองทีุ่ก่คนในสังคมีรวมีที่ั�ง สนับสนุนเคร่อขั่าย
ในระ ดั้บที่้ อ งถึิ� น ให้้ เ ขั้ า ร่ วมีแลื่ะตระห้นั ก่ถึึ ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหม่าย

ความีสำคัญในก่ารรัก่ษาระด้ับก่ารปัระเมีินคุณธรรมี
แลื่ะความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงาน
ภาครัฐให้้มีาก่ขึั�น มีีก่ารพัฒนาฐานข้ัอมีูลื่ต้นแบบ
ห้น่วยงาน ห้ร่อตัวอย่างโครงก่ารขัองห้น่วยงานที่ี�มีี
ผ่ลื่ก่ารปัระเมีินคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสในก่าร
ด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐ ในระด้ับสูงมีาก่
(95 คะแนนขึั�นไปั) ตลื่อด้จนเสริมีพลื่ังแห้่งความี
ร่วมีมี่อขัองสำนัก่งาน ปั.ปั.ช. แลื่ะเคร่อขั่ายในพ่�นที่ี�
เพ่�อด้ำเนินก่ารให้้คะแนนก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะ
ความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐ
สะที่้อนผ่ลื่ก่ารด้ำเนินก่ารที่ี�แที่้จริง เพ่�อเปั็นขั้อมีูลื่
ปัระก่อบก่ารพัฒนาคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสใน
ห้น่วยงานยก่ระด้ับธรรมีาภิบาลื่ เพิ�มีความีชัด้เจนใน
ก่ระบวนก่ารปัฏิิบัติงานแลื่ะลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจขัอง
เจ้าห้น้าที่ี�ให้้ปัฏิิบัติแลื่ะบริห้ารงานอย่างโปัร่งใสต่อไปั 
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แผนแม่่บท 21 การต่่อต่้านการทุจริต่
และประพฤต่ิม่ิชอบ



210101

 

 แ ผ่ น แ มี่ บ ที่ ภ า ย ใ ต้ ยุ ที่ ธ ศึ า ส ต ร์ ช า ติ 
ปัระเด็้น (21) ก่ารต่อต้านก่ารทุี่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบ (พ.ศึ. 2566 – 2570) (ฉบับแก่้ไขัเพิ�มีเติมี)
เปั้าห้มีายแผ่นแม่ีบที่ย่อย ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีแลื่ะ
พฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์สุจริต ยังคงใช้ตัวชี�วัด้ เดิ้มี แต่มีี
ก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนค่าเปั้าห้มีาย จาก่ เด้ิมี ริ้อยละเด็ก
และเยาวชนไทยมีพื่ฤต่ิกริริมที�ยึดมั�นคิวามซื่่�อสัต่ย์
สุจริิต่เฉลี�ย แลื่ะ ริ้อยละปริะชาชนมีวัฒนธริริม
คิ่านิยมสุจริิต่ มีทัศนคิต่ิและพื่ฤต่ิกริริมต่่อต่้าน
การิทุจริิต่และปริะพื่ฤต่ิมิชอบเฉลี�ย ริ้อยละ 50 
เปั็น ไม่น้อยกว่าริ้อยละ 80 ต่่อปี แลื่ะสัดส่วน
หน่วยงานที�ผ่่านเกณฑ์์การิปริะเมินคิุณธริริม
และคิวามโปริ่งใสในหน่วยงานภาคิรัิฐทั�งหมด 
โดยหน่วยงานภาคิริัฐทั�งหมด (ที� เข้าริ่วมการิ
ปริะเมินคิุณธริริมและคิวามโปริ่งใสในการิดำเนิน
งานของหน่วยงานภาคิริัฐ) จาก่ เด้ิมีริ้อยละ 80 
มีคิะแนนไม่น้อยกว่า 85 คิะแนน เป็ันไม่น้อยกว่า
ริ้อยละ 100 มีคิะแนนไม่น้อยกว่า 85 คิะแนน 

โด้ยในช่วงพ.ศึ. 2563 – 2565 ร้อยลื่ะเด้็ก่แลื่ะเยาวชน 
ไที่ยมีีพฤติก่รรมีทีี่�ยึด้มีั�นความีซ่ื่�อสัตย์สุจริตเฉลื่ี�ย
คิด้เปั็นร้อยลื่ะ 74.5 ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีค่านิยมี
สุจริต มีีทัี่ศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมีต่อต้านก่ารทุี่จริตแลื่ะ
ปัระพฤติมีิชอบเฉลื่ี�ย คิด้เปั็นร้อยลื่ะ 78.37 แลื่ะ
ร้อยลื่ะห้น่วยงานทีี่�ผ่่านเก่ณฑ์์ก่ารปัระเมิีนคุณธรรมี 
แลื่ะความีโปัร่งใสขัองห้น่วยงานภาครัฐในช่วง 
พ.ศึ. 2561 – 2565 เฉลื่ี�ยคิด้เปั็นร้อยลื่ะ 30.98 เม่�อ 
พื่ิจาริณาเทียบคิ่าเป้าหมายพ.ศึ. 2570 ส่งผ่ล 
ให้สถานการิบริริลุเป้าหมายอย้่ในริะดับยังคิงมี
คิวามเสี�ยงในการิบริริลุเป้าหมาย ที่ั�งนี� เพ่�อให้้
ก่ารด้ำเนินงานสามีารถึบรรลุื่ตามีเป้ัาห้มีายทีี่�ก่ำห้นด้
ไว้ได้้ จึงควรมีีก่ารส่งเสริมีก่ารเผ่ยแพร่องค์ความีรู้
ด้้านก่ารปั้องก่ันแลื่ะต่อต้านก่ารทีุ่จริตให้้ปัระชาชน
ทีุ่ก่ก่ลืุ่่มีวัยสามีารถึเขั้าถึึงได้้โด้ยง่าย เพ่�อให้้ปัระชาชน
ทีุ่ก่ก่ลืุ่่มีวัยเก่ิด้ความีตระห้นัก่รู้ถึึงความีสำคัญขัอง
ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะเปั็นเคร่อขั่ายในก่ารต่อต้าน
ก่ารทีุ่จริตต่อไปั

*ห้มีายเห้ตุ มีีก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนวิธีก่ารคำานวณสถึานก่ารณ์บรรลืุ่เปั้าห้มีายเพ่�อให้้มีีความีถึูก่ต้องมีาก่ยิ�งขัึ�น คด้ีทีุ่จริตในภาพรวมี จำานวนคด้ีทีุ่จริตราย
ห้น่วยงาน (จำานวนขั้อร้องเรียน เจ้าห้น้าที่ี�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี�มีูลื่ เร่�องวินัย (ทีุ่จริต)) จำานวนขั้อร้องเรียน (เจ้าห้น้าที่ี�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี�มีูลื่ว่า ก่ระที่ำาก่ารทีุ่จริต)
แลื่ะจำานวนคด้ีทีุ่จริตที่ี�เก่ี�ยวขั้องก่ับผู่้ด้ำารงตำาแห้น่งที่างก่ารเมี่อง ส่งผ่ลื่ให้้สีที่ี�แสด้งสถึานะบรรลืุ่ค่าเปั้าห้มีายขัองปัี 2563 - 2564 มีีก่ารเปัลื่ี�ยนแปัลื่ง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
837

แผนแม่่บท21การต่่อต่้านการทุจริต่
และประพฤต่ิม่ิชอบ



210102

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การป้้องกันการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ

(1) จำานวนคดัีทุจริตในภาพรวม ลดัลงร้อยละ 10
(2) จำานวนคดัีทุจริตรายหน่วยงาน (จำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที�ภาครัฐที�ชี�มูลเร่�องวินัย
(ทุจริต)) ลดัลงร้อยละ 10
(3) จำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที�ภาครัฐที�ถููกชี�มูลว่ากระทำาการทุจริต ลดัลงร้อยละ 10
(4) จำานวนคดัีทุจริตที�เกี�ยวข้องกับผู้ดัำารงตำาแหน่งทางการเม่อง ลดัลงร้อยละ 25

คดัีการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบลดัลง

 โด้ยมีี ปััจ จัยขัับ เคลื่่� อนทีี่� สำ คัญ ได้้แก่่
(1) การิปล้กจิต่สำนึก โด้ยมีุ่งปัลุื่ก่จิตสำนึก่แลื่ะ
พฤติก่รรมีต้านทุี่จริตขัองปัระชาชนแลื่ะเจ้าห้น้าทีี่�
ปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต ไมี่ให้้ติด้สินบน สนับสนุนให้้
ปัระชาชนมีีศัึก่ยภาพแลื่ะมีีส่วนร่วมีในก่ารตรวจสอบ
เฝั้าระวังแลื่ะก่ารปัฏิิบัติงานขัองภาครัฐ ที่ั� งใน
ส่วนก่ลื่างแลื่ะส่วนท้ี่องถึิ�น ตลื่อด้จนสร้างก่ระแส
สังคมีต้านทีุ่จริต (2) การิพัื่ฒนาริะบบริาชการิ โด้ย 
พัฒนาคุณธรรมี จริยธรรมี บูรณาก่ารความีร่วมีมี่อ 
ในด้้านต่างๆ เช่�อมีโยงขั้อมีูลื่เก่ี�ยวก่ับก่ารปั้องก่ันแลื่ะ
ปัราบปัรามีก่ารทุี่จริต จัด้ที่ำคู่มี่อห้ร่อมีาตรฐาน 
เพ่�อลื่ด้มีาตรก่ารแที่รก่แซื่ง ลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจ 
คุ้มีครองผู่้แจ้งเบาะแสมีีก่ารปัระเมิีนแลื่ะเฝ้ัาระวัง
ความีเสี� ยงก่ารทีุ่จริตรวมีที่ั� งพัฒนาระบบแลื่ะ

ก่ลื่ไก่ตรวจสอบภายในที่ี�มีีปัระสิที่ธิภาพ พัฒนา
แลื่ะปัรับปัรุงก่ฎีห้มีายให้้มีีปัระสิที่ธิภาพมีาก่ขัึ�น 
ต ลื่ อ ด้ จ น ส นั บ ส นุ น ก่ า ร ย่� น บั ญ ชี ที่ รั พ ย์ สิ น 
เพ่�อก่ารตรวจสอบขัองเจ้าห้น้าทีี่�ทีุ่ก่ระด้ับก่าร 
บังคับใช้มีาตรก่ารที่างวินัยอย่างเคร่งครัด้แลื่ะ 
เสริมีสร้างความีโปัร่งใสขัองก่ลื่ไก่ก่ารตรวจสอบแลื่ะ 
(3) การิลงโทษ โด้ยพิจารณาก่ฎีห้มีายก่ฎีระเบียบ
ให้้มีีบที่ลื่งโที่ษแลื่ะก่ระบวนก่ารปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต
ที่ี�เห้มีาะสมี ปัฏิิบัติงานอย่างรวด้เร็วไม่ีเลื่่อก่ปัฏิิบัติ
มีีก่ารใช้บังคับก่ฎีห้มีายอย่างเข้ัมีงวด้โด้ยก่ำห้นด้
ให้้หั้วห้น้าส่วนราชก่ารร่วมีรับผิ่ด้ชอบเม่ี�อมีีก่าร 
ด้ำเนินก่ารที่างวินัยที่ี�ลื่่าช้า ตลื่อด้จนเร่งรัด้ก่ำก่ับ 
ติด้ตามีห้ลัื่ก่ฐาน ค่นเป็ันขัองแผ่่นดิ้นห้าก่มีีก่ารก่ระที่ำ 
ผ่ิด้เก่ิด้ขัึ�น

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายที�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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 พิจารณาจาก่ (1) คด้ีทีุ่จริตในภาพรวมี 
(2) จำนวนคด้ีทีุ่จริตรายห้น่วยงาน (จำนวนขั้อ
ร้องเรียน เจ้าห้น้าทีี่�ภาครัฐทีี่�ถึูก่ชี�มีูลื่ เร่�องวินัย 
(ทีุ่จริต)) จำนวนข้ัอร้องเรียน (เจ้าห้น้าทีี่�ภาครัฐทีี่�
ถึูก่ชี�มีูลื่ว่า ก่ระที่ำก่ารทีุ่จริต) แลื่ะ (3) จำนวนคด้ี
ทีุ่จริตทีี่�เกี่�ยวข้ัองกั่บผู่้ด้ำรงตำแห้น่งที่างก่ารเมี่อง 
เมี่�อพิจารณาในภาพรวมีขัองก่ารบรรลืุ่เปั้าห้มีาย
ในห้้วงแรก่ขัองก่ารด้ำเนินก่ารตามียุที่ธศึาสตร์ชาติ 
(พ.ศึ. 2561 - 2565) พบว่าคด้ีก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบลื่ด้ลื่งบรรลุื่ค่าเป้ัาห้มีายทีี่�ก่ำห้นด้ไว้แล้ื่ว 
โด้ยในพ.ศึ. 2563 – 2564 (1) คิดีทุจริิต่ในภาพื่ริวม 
เร่� องก่ล่ื่าวห้าทีี่�ถึูก่ชี� มีูลื่ความีผิ่ด้แลื่ะเป็ันเ ร่�อง 
ที่ี� เก่ิด้เห้ตุ ลดลงเฉลี�ยร้ิอยละ 42.11 โด้ยใน 
ปัีงบปัระมีาณ 2563 มีีจำนวน 10 เร่�อง แลื่ะ 
ปัีงบปัระมีาณ พ.ศึ. 2564 จำนวน 12 เร่�อง ซึื่�งเมี่�อ
เที่ียบกั่บปีังบปัระมีาณ 2562 (ปีัฐานข้ัอมูีลื่) จำนวน
คด้ีทีุ่จริตในภาพรวมี ปัีงบปัระมีาณ พ.ศึ. 2563 แลื่ะ
ปัีงบปัระมีาณ พ.ศึ. 2564 ลื่ด้ลื่งคิด้เปั็นร้อยลื่ะ 47.33 
แลื่ะร้อยลื่ะ 36.84 ตามีลื่ำด้ับ (2) จำนวนคิดีทุจริิต่
ริายหน่วยงาน (จำนวนข้อริ้องเริียนเจ้าหน้าที�
ภาคิริัฐที�ถ้กชี�ม้ลเริ่�องวินัย (ทุจริิต่)) ลดลงเฉลี�ย
ริ้อยละ 44.73 โด้ยในปัีงบปัระมีาณ 2563 มีีจำนวน 
9 เร่�อง แลื่ะ ปัีงบปัระมีาณ 2564  มีีจำนวน 12 เร่�อง
ซื่ึ�งเมี่�อเที่ียบก่ับปัีงบปัระมีาณ 2562 (ปัีฐานขั้อมีูลื่) 
ลื่ด้ลื่งคิด้เปั็นร้อยลื่ะ 47.37 แลื่ะร้อยลื่ะ 36.84 
ตามีลื่ำด้ับ (3) จำนวนข้อริ้องเริียนเจ้าหน้าที�ภาคิริัฐ
ที�ถ้กชี�ม้ลเร่ิ�องวินัยทุจริิต่ ปัีงบปัระมีาณ 2563 

แลื่ะปัีงบปัระมีาณ 2564 โด้ยลื่ด้ลื่งคิด้เปั็นร้อยลื่ะ
52.63 แลื่ะ 36.82 ตามีลื่ำดั้บ ในปีังบปัระมีาณ
2565 แลื่ะเปั็นเร่�องที่ี�เก่ิด้เห้ตุในปัีงบปัระมีาณปััจจุบัน
ไมี่มีีจำนวนขั้อร้องเรียนเจ้าห้น้าที่ี�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี�มูีลื่
เร่�องวินัย (ทีุ่จริต) ในชั�นไต่สวน ลดลงเฉลี�ยริ้อยละ
100 แลื่ะ (4) จำนวนคิดีทุจริิต่ที�เกี�ยวข้องกับ
ผ่้้ดำริงต่ำแหน่งทางการิเม่อง จาก่ผ่ลื่ก่ารด้ำเนินงาน 
ปัีงบปัระมีาณ 2563 แลื่ะปัีงบปัระมีาณ 2564
พบว่าจำนวนคดี้ทีุ่จริตที่ี� เก่ี�ยวก่ับผู้่ด้ำรงตำแห้น่ง
ที่างก่ารเมี่องในปัีงบปัระมีาณที่ี�ปัระเมีิน แลื่ะ
เปั็นเ ร่�องทีี่� เ กิ่ด้เห้ตุในปีังบปัระมีาณทีี่�ปัระเมิีน 
ไมี่มีีก่ารชี�มีูลื่ในชั�นไต่สวน ทั�งนี� เม่�อพื่ิจาริณาข้อม้ล
พื่.ศ. 2563 - 2564 จำนวนคิดีทุจริิต่ในภาพื่ริวม
ลดลงเฉลี�ยริ้อยละ 42.11 จำนวนคิดีทุจริิต่
ริายหน่วยงาน (จำนวนข้อริ้องเรีิยนเจ้าหน้าที�
ภาคิริัฐที�ถ้กชี�ม้ลเริ่�องวินัย (ทุจริิต่) ลดลงเฉลี�ย
ริ้อยละ 44.73 จำนวนข้อร้ิองเริียนเจ้าหน้าที�
ภาคิรัิฐที�ถ้กชี�ม้ลเร่ิ�องวินัยทุจริิต่ลดลงเฉลี�ยร้ิอยละ 
100 เปริียบเทียบกับคิ่าเป้าหมายพื่.ศ. 2565 ที�กำหนด 
ให้ลดลงริ้อยละ 10 แล้วพื่บว่าได้บริริลุคิ่าเป้าหมาย
ที�กำหนดไว้แล้ว และจำนวนคิดีทุจริิต่ที�เกี�ยวข้อง
กับผ่้้ดำริงต่ำแหน่งทางการิเม่อง ซื่ึ�งไม่มีการิชี�ม้ล
ในชั�นไต่่สวน เปริียบเทียบกับคิ่าเป้าหมายพื่.ศ. 2565 
ที�กำหนดให้ลดลงร้ิอยละ 25 พื่บว่า ได้บริริลุ
คิ่าเป้าหมายแล้วเช่นกัน ส่งผ่ลให้มีสถานบริริลุ
เป้าหมายอย้่ในริะดับบริริลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย
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 ห้น่วยงานที่ี� เก่ี�ยวขั้องได้้ร่วมีขัับเคลื่่�อน
ก่ารด้ำเนินงานผ่่ าน โคิริงการิ เพื่่� อ ขับ เคิ ล่� อน
ก า ริบ ริ ริ ลุ เ ป้ า หม า ยต่ ามยุ ท ธ ศ า สต่ ริ์ ช า ต่ิ 
ปริะจำปีงบปริะมาณ 2565 อาทิี่ ขับเคิล่�อนริะบบ
เฝ้้าริะวังการิทุจริิต่เชิงริุกในหน่วยงานภาคิรัิฐ 
เพ่�อพัฒนา แลื่ะขัับเคลื่่�อนก่ระบวนก่ารเฝ้ัาระวัง
แลื่ะป้ัองก่ันก่ารทีุ่จริตเชิงรุก่ในห้น่วยงานภาครัฐ 
ปัลืุ่ก่จิตสำนึก่ต่อต้านก่ารทีุ่จริต แลื่ะเสริมีสร้างก่าร
ปัฏิิบัติงานที่ี�มีีธรรมีาภิบาลื่ในห้น่วยงานภาครัฐแลื่ะ
ก่ารบริห้ารจัด้ก่ารความีเสี�ยงก่ารทีุ่จริต รวมีทัี่�ง 
เส ริมีสร้างความีรู้ ความีเขั้ าใจให้้แก่่ เจ้ าห้น้า ทีี่� 
ขัอง รัฐส ร้ า งความี ร่วมีมี่ อ ในก่าร ป้ัอง กั่นก่าร
จ่ ายสินบนแลื่ะก่ารต่อต้านก่ารทุี่จริตระห้ว่าง
ภาครัฐแลื่ะภาคเอก่ชนพัฒนาโด้ยก่ารเสริมีสร้าง
ความีรู้ให้้แก่่ภาคเอก่ชนทีี่�จะต้องเข้ัาย่�นข้ัอเสนอ
ก่ับห้น่วยงานภาครัฐในก่ารจัด้ซื่่�อจัด้จ้าง แนวที่าง/
มีาตรก่ารปั้องก่ันก่ารจ่ายสินบนแลื่ะก่ารทีุ่จริต
ทีุ่ก่รูปัแบบตามีทีี่�ก่ำห้นด้ไว้ในก่ฎีห้มีายต่าง ๆ  
นอก่จาก่นี� สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ได้้เสริิมสร้ิางการิ
มี ส่ วนริ่ วมของปริะชาชนในการิต่ริวจสอบ 
เฝ้้าริะวังและปฎิิบัต่ิงานของภาคิริัฐ โด้ยสนับสนุน
ให้้ภาคีเคร่อข่ัายมีีส่วนร่วมีในก่ารตรวจสอบ ติด้ตามี
ความีก้่าวห้น้าในก่ารด้ำเนินก่ารได้้อย่างรวด้เร็ว 
ด้ังจะเห้็นได้้ว่า ในปัีงบปัระมีาณ 2565 สำนัก่งาน 
ปั.ปั.ช. ได้้เสริมีสร้าง/พัฒนาศัึก่ยภาพ/ขัยายผ่ลื่
เคร่อข่ัาย เพ่�อสร้างก่ารมีีส่วนร่วมีขัองเคร่อข่ัายภาค
ปัระชาชนในก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบในระด้ับจังห้วัด้ เช่น สถึาบันพัฒนาองค์ก่ร
ชุมีชน (องค์ก่ารมีห้าชน) ด้ำเนินโครงก่ารปั้องก่ัน
แลื่ะต่อต้านก่ารทีุ่จริต โด้ยส่งเสริมีให้้เคร่อขั่าย
ภาคปัระชาชน องค์ก่รชุมีชน แลื่ะภาคีที่ี�เก่ี�ยวขั้อง 
มีีส่วนร่วมีในก่ารป้ัองกั่นแลื่ะต่อต้านก่ารทุี่จริตใน 
พ่�นที่ี� เพ่�อเพิ�มีปัระสิที่ธิภาพก่ารป้ัองกั่นแลื่ะปัราบปัรามี
ก่ารทีุ่จริต ในขัณะที่ี�ก่รมีก่ารปัก่ครองด้ำเนินโครงก่าร 
ยก่ระด้ับธรรมีาภิบาลื่ภาคปัระชาสังคมีในระด้ับ

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ก่ารปัก่ครองที่้องที่ี�  โด้ยอบรมีคณะก่รรมีก่าร
ห้มีู่บ้าน เพ่�อให้้ความีรู้เก่ี�ยวก่ับก่ารปัระยุก่ต์ห้ลื่ัก่ 
ความีพอเพียงด้้วยโมีเด้ลื่ STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทีุ่จริต ก่ารขััด้ก่ันระห้ว่างผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนก่ับผ่ลื่
ปัระโยชน์ส่วนรวมี เพ่�อเผ่ยแพร่ให้้กั่บปัระชาชนใน
ห้มีู่บ้านในระด้ับพ่�นที่ี� 76 จังห้วัด้ นอก่จาก่นี� ในส่วน
การิลดการิใช้ดุลยพิื่นิจของเจ้าหน้าที� สำนัก่งาน
ปั.ปั.ช. ได้้เน้นขัับเคลื่่�อนมีาตรก่ารป้ัองก่ันก่ารทุี่จริต
แลื่ะให้้ความีสำคัญกั่บก่ารแก้่ปััญห้าเพ่�อลื่ด้จำนวน
คด้ีก่ารทีุ่จริต โด้ยมีีศึูนย์ปัฏิิบัติก่ารต่อต้านก่ารทุี่จริต
ในทุี่ก่ห้น่วยงานด้ำเนินโครงก่ารแก่้ไขัปััญห้าก่าร
ทีุ่จริตในห้น่วยงาน มีุ่งปั้องก่ันก่ารทีุ่จริตเชิงปั้องปัรามี
แลื่ะในส่วนของการิคิุ้มคิริองผ่้้แจ้งเบาะแส ได้้ผ่ลื่ัก่ด้ัน 
มีาตรก่ารปั้องก่ันก่ารทีุ่จริตสู่ก่ารปัฏิิบัติอย่างเป็ัน 
รูปัธรรมี อาที่ิ สำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. ตั�งศึูนย์รับเร่�องร้องเรียน 
สำห้รับนัก่ลื่งทุี่นชาวต่างชาติ แลื่ะจัด้ก่ิจก่รรมี 
ร่วมีก่ันระห้ว่างสำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. ก่ับห้น่วยงานที่ี�มีี
ภารก่ิจงานคุ้มีครองพยาน รวมีที่ั�งขัับเคลื่่�อนระบบ
เฝั้าระวังก่ารทุี่จริตเ ชิงรุก่ในห้น่วยงานภาครัฐ 
ในเขัตพ่�นที่ี�สำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. เขัต 1 - 9 ในส่วนขัอง
การิบังคิับใช้และปริับปริุงบทลงโทษให้เหมาะสม
สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ร่วมีกั่บห้น่วยงานทีี่�เก่ี�ยวข้ัอง
ได้้ปัรับปัรุงแลื่ะพัฒนาก่ฎีห้มีาย ก่ฎีระเบียบต่างๆ 
ให้้เอ่�อต่อก่ารปั้องก่ันแลื่ะต่อต้านก่ารทุี่จริต รวมีทัี่�ง
พยายามีเช่�อมีโยงข้ัอมูีลื่ทีี่� เก่ี�ยวข้ัองระห้ว่างกั่น 
เพ่�อมีุ่ ง เพิ�มีปัระสิที่ธิภาพในก่ารด้ำเนินคด้ีแลื่ะ
ลื่ด้จำนวนคด้ีก่ารทีุ่จริตให้้เปั็นไปัตามีก่รอบระยะ
เวลื่าทีี่�ก่ฎีห้มีายก่ำห้นด้ ห้ลัื่งจาก่ทีี่�สำนัก่งาน
ปั.ปั.ช. ได้้ด้ำเนินโครงก่ารพัฒนาแลื่ะขัับเคลื่่�อน
ก่ฎีห้มีายด้้านก่ารป้ัองก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทุี่จริต
ให้้มีีปัระสิที่ธิภาพแลื่ะเป็ันไปัตามีมีาตรฐานสาก่ลื่
เช่น พัฒนาก่ฎีห้มีายเพ่�อก่ารอนุวัติตามีอนุสัญญา
สห้ปัระชาชาติว่าด้้วยก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริต  ค.ศึ. 2033 
ก่รณีก่ารรับสินบนแลื่ะก่ารก่ระที่ำที่ี�ขััด้ก่ันระห้ว่าง 
ปัระโยชน์ส่วนบุคคลื่ปัระโยชน์ส่วนรวมีเปั็นต้น 
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นอก่จาก่นี� สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ยังได้้ด้ำเนินก่าร 
รับบัญชีที่รัพย์สินแลื่ะตรวจสอบบัญชีที่รัพย์สินแลื่ะ
ห้นี�สินขัองผู่้มีีห้น้าทีี่�ย่�นบัญชีแลื่้วเสร็จ นอก่จาก่นี� 
ในพ.ศึ. 2565 ได้้เร่งรัด้ก่ารจัด้ที่ำพระราชก่ฤษฎีีก่า 
ว่าด้้วยก่ารย่�นบัญชีที่รัพย์สิน แลื่ะห้นี�สินขัองเจ้าห้น้าที่ี�
ขัองรัฐต่อห้ัวห้น้าส่วนราชก่าร รัฐวิสาห้ก่ิจ ห้ร่อ 
ห้น่วยงานขัองรัฐที่ี�ตนสังก่ัด้ห้ร่อปัฏิิบัติงานอยู่ เพ่�อ 
ใช้เปั็นฐานขั้อมีูลื่ในก่ารตรวจสอบก่ารร�ำรวยผิ่ด้ปัก่ติ 
แลื่ะคณะก่รรมีก่าร ปั.ปั.ช. ได้้เห้็นชอบในห้ลื่ัก่ก่ารแลื่้ว 

 ควรสนับสนุนก่ารย่�นบัญชีที่รัพย์สินเพ่�อ
ก่ารตรวจสอบขัองเจ้าห้น้าทีี่�ทีุ่ก่ระดั้บแลื่ะพัฒนา
ระบบก่ารเช่�อมีโยงขั้อมีูลื่ด้ังก่ลื่่าว ให้้ความีสำคัญ
ก่ับก่ารก่ำก่ับติด้ตามีก่ารบริห้ารงานคด้ี แก่้ไขัปััญห้า
อุปัสรรคเชิงบริห้ารทีี่�อยู่นอก่เห้น่ออำนาจห้น้าที่ี�ขัอง
สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. แลื่ะแก่้ไขัปััญห้าคด้ีค้าง โด้ยเร่งรัด้
แลื่ะปัระเมิีนผ่ลื่ก่ารบริห้ารคดี้ ตลื่อด้จนควร
เสริมีสร้างแลื่ะพัฒนาก่ลื่ไก่ก่ารป้ัองก่ันแลื่ะต่อต้าน
ก่ารทุี่จริต โด้ยเฉพาะในเร่�องก่ารบริห้ารคดี้เร่�อง
ไต่สวนขั้อเที่็จจริงที่ี�ใก่ลื่้ขัาด้อายุความีแลื่ะไต่สวน
ขั้อเที่็จจริงก่่อนพระราชบัญญัติฯ มีีผ่ลื่บังคับใช้ 
ให้้แลื่้วเสร็จ สนับสนุนก่ารขัับเคลื่่�อนก่ารปัระเมีิน
ความีเสี�ยงก่ารทีุ่จริต โด้ยมีีมีาตรก่ารก่ำก่ับให้้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ห้น่วยงานต่างๆ วิเคราะห้์แลื่ะจัด้ที่ำขั้อเสนอโครงก่าร
ที่ี�มีีความีเสี�ยงสูง เพ่�อให้้เก่ิด้ก่ารเฝั้าระวังแลื่ะเพ่�อ
ให้้ก่ารใช้จ่ายงบปัระมีาณมีีความีคุ้มีค่า โปัร่งใส แลื่ะ
พัฒนาระบบก่ารเช่�อมีโยงขั้อมีูลื่ระห้ว่างห้น่วยงาน
ให้้มีีปัระสิที่ธิภาพ เพ่�อให้้ห้น่วยงานต่าง ๆ สามีารถึ
เช่�อมีโยงใช้ขั้อมูีลื่ในก่ารด้ำเนินงานได้้อย่างรวด้เร็ว
แลื่ะมีีขัั�นตอนก่ารด้ำเนินงานที่ี�ไมี่ซื่�ำซื่้อน รวมีที่ั�ง 
มีีก่ารพิจารณาก่ำห้นด้มีาตรก่ารอ่�น ๆ ที่ี�จะช่วย 
ปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตให้้มีีปัระสิที่ธิภาพ 
มีาก่ยิ�งขัึ�น เพ่�อให้้คดี้ก่ารทุี่จริตแลื่ะปัระพฤติมิีชอบ 
ลื่ด้ลื่ง แลื่ะเก่ิด้ความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัอง 
ภาครัฐอย่างแที่้จริง

ในส่วนขัองการิปริะเมินผ่ลและเฝ้้าริะวังคิวามเสี�ยง 
การิทุจริิต่ สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ยังได้้สนับสนุนให้้ห้ัวห้น้า 
ห้น่วยงานขัองรัฐจัด้ที่ำแผ่นบริห้ารความีเสี�ยงเก่ี�ยวกั่บ 
ก่ารปัระพฤติมีิชอบแลื่ะร�ำรวยผ่ิด้ปัก่ติขัองเจ้าห้น้าที่ี� 
ขัองรัฐในห้น่วยงาน แลื่ะบังคับใช้มีาตรก่ารที่างจริยธรรมี 
วินัย แลื่ะอาญาต่อผู่้ก่ระที่ำผ่ิด้อย่างรวด้เร็วแลื่ะ 
เปั็นธรรมี พร้อมีก่ับนำห้ลื่ัก่ความีรับผ่ิด้ชอบในก่าร 
ก่ระที่ำมีาบังคับใช้ก่ับห้ัวห้น้าห้น่วยงานขัองรัฐ
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 คิวริเพื่ิ�มปริะสิทธิภาพื่เกี�ยวกับการิดำเนินคิดีทุจริิต่ให้ริวดเร็ิว เป็นธริริม เป็นไปต่ามกริอบริะยะ
เวลาที�กฎิหมายกำหนดและบ้ริณาการิคิวามร่ิวมม่อในการิพัื่ฒนาศักยภาพื่ของบุคิลากริด้านปริาบปริาม 
การิทุจริิต่ของหน่วยงานด้านปริาบปริามการิทุจริิต่ เช่น นำระบบเที่คโนโลื่ยีสารสนเที่ศึมีาใช้ ขัยายเคร่อขั่าย 
ภาคส่วนต่างๆ โด้ยเฉพาะภาคปัระชาชนมีาร่วมีสนับสนุนก่ารด้ำเนินก่าร เปั็นต้น แลื่ะคิวริสนับสนุนแนวริ่วม 
การิป้องกันและปริาบปริามการิทุจริิต่ กำกับ ต่ิดต่ามการิดำเนินงานอย่างต่่อเน่�องและจริิงจัง ริวมทั�ง
สนับสนุนการิพื่ัฒนาริะบบริาชการิและการิดำเนินโคิริงการิ/กิจกริริมของหน่วยงานต่้องจัดทำโคิริงการิ/ 
กิจกริริมที�ส่งผ่ลต่่อการิยกริะดับคิะแนนดัชนีการิริับริ้้การิทุจริิต่ ควบคู่ก่ับก่ารด้ำเนินโครงก่ารก่ิจก่รรมีที่ี� 
ส่งผ่ลื่ต่อก่ารบรรลืุ่เปั้าห้มีายตามีตัวชี�วัด้ขัองแผ่นด้้านก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ แลื่ะแผ่นงาน 
บูรณาก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ ผ่่านก่ระบวนก่ารเรียนรู้แบบลื่งมี่อปัฏิิบัติ โด้ยใช้ปััญห้าเปั็น
ตัวตั�ง ซื่ึ�งทีุ่ก่ห้น่วยงานต้องจัด้ที่ำแผ่นปัฏิิบัติก่ารป้ัองกั่นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทุี่จริต เพ่�อให้้รู้จุด้แข็ัง จุด้อ่อน
ขัองห้น่วยงาน ซื่ึ�งจะที่ำให้้สามีารถึแก้่ไขัปััญห้าก่ารทุี่จริตภายในห้น่วยงานได้้อย่างตรงจุด้ แลื่ะก่่อให้้เกิ่ด้
ผ่ลื่ก่ระที่บต่อก่ารปั้องก่ันก่ารทีุ่จริตในภาพรวมีขัองปัระเที่ศึ
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 แ ผ่ น แ ม่ี บ ที่ ภ า ย ใ ต้ ยุ ที่ ธ ศึ า ส ต ร์ ช า ติ 
ปัระเด็้น (21) ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบ (พ.ศึ. 2566 – 2570) (ฉบับแก่้ไขัเพิ�มีเติมี) 
เปั้าห้มีายแผ่นแม่ีบที่ย่อย คดี้ก่ารทุี่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบลื่ด้ลื่ง ยังคงใช้ตัวชี�วัด้ เดิ้มี แต่มีีก่ารปัรับ
เปัลื่ี�ยนค่าเปั้าห้มีาย จาก่ เดิ้มี คิดีทุจริิต่ในภาพื่ริวม 
คิดีทุจริิต่ริายหน่วยงาน (ข้อริ้องเริียนเจ้าหน้าที�
ภาคิริัฐที�ถ้กชี�ม้ลเริ่�องวินัย และข้อริ้องเริียน
เจ้าหน้าที�ภาคิริัฐที�ถ้กชี�ม้ลว่ากริะทำการิทุจริิต่) 
ลดลงริ้อยละ 10 เปั็น ลดลงไม่น้อยกว่า ริ้อยละ 50 
แลื่ะ จาก่ เด้ิมี คิดีทุจริิต่ที�เกี�ยวข้องกับผ่้้ดำริงต่ำแหน่ง 
ทางการิเม่อง ลดลงริ้อยละ 25 เปั็น ลดลงไม่น้อยกว่า 
ริ้อยละ 50 โด้ยในพ.ศึ. 2564 จำนวนคด้ีทีุ่จริตใน 
ภาพรวมีลื่ด้ลื่งเฉลื่ี�ยร้อยลื่ะ 42.11 แลื่ะจำนวนคด้ี
ทีุ่จริตรายห้น่วยงาน (จำนวนขั้อร้องเรียนเจ้าห้น้าที่ี�
ภาครัฐ ทีี่�ถึูก่ชี�มีูลื่เร่�องวินัย (ทุี่จริต)) ลื่ด้ลื่งเฉลื่ี�ย
ร้อยลื่ะ 44.73 จำนวนคด้ีทุี่จริตรายห้น่วยงาน

(จำนวนข้ัอร้องเรียนเจ้าห้น้าที่ี�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี�มีูลื่ 
ว่าก่ระที่ำก่ารทุี่จริต) ลื่ด้ลื่งร้อยลื่ะ 100 แลื่ะจำนวน
คด้ีทีุ่จริตทีี่�เก่ี�ยวข้ัองกั่บผู่้ด้ำรงตำแห้น่งที่างก่ารเม่ีอง
ในปีังบปัระมีาณทีี่�ปัระเมิีนแลื่ะเป็ันเร่�องทีี่�เกิ่ด้เห้ตุใน
ปัีงบปัระมีาณทีี่�ปัระเมิีนไม่ีมีีก่ารชี�มีูลื่ในชั�นไต่สวน
ทั�งนี� เม่�อพื่ิจาริณาเปริียบเทียบคิ่าเป้าหมายพื่.ศ. 2570 
ส่งผ่ลให้สถานการิบริริลุเป้าหมายอย้่ในริะดับใกล้
เคิียงในการิบริริลุเป้าหมาย ทั�งนี� มีข้อสังเกต่ว่า
หน่วยงานที�จัดเก็บข้อม้ลอาจไม่ได้ริับคิวามริ่วมม่อ
ในการิให้ข้อม้ลที�สะท้อนสถานการิณ์คิวามเป็นจริิง
และ การิจัดเก็บข้อม้ลไม่เป็นมาต่ริฐานเดียวกัน
ด้ังนั�นเพ่�อรัก่ษามีาตรฐานก่ารด้ำเนินงานให้้บรรลืุ่
ตามีค่าเป้ัาห้มีายทีี่�ก่ำห้นด้ไว้ในระยะต่อไปั จึงควร
ให้้ความีสำคัญก่ับก่ารเพิ�มีปัระสิที่ธิภาพแลื่ะพัฒนา
ระบบก่ารด้ำเนินงานขัองภาครัฐให้้มีีความีรวด้เร็ว
โปัร่งใสมีาก่ยิ�งขัึ�น

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การป้้องกันการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ

(1) กระบวนการดัำาเนินคดัทีจุริตที�จำาเป้น็ตอ้งขอขยายระยะเวลาเกนิกวา่
กรอบเวลาป้กตทิี�กฎหมายกำาหนดัไมเ่กนิรอ้ยละ 25 
(2) จำานวนคดัอีาญาที�หน่วยงานไตส่ัวนคดีัทจุรติถูกูฟ้อ้งกลบัไมเ่กนิรอ้ยละ 4
ของจำานวนคดัทีี�สัง่ฟ้อ้ง 

การดัำาเนินคดัีทุจริตมีความรวดัเร็ว เป้็นธรรม โป้ร่งใสั ไม่เล่อกป้ฏิิบัติ

 โด้ยมีี ปััจ จัยขัับ เคลื่่� อนทีี่� สำ คัญ ได้้แก่่ 
(1) การิเสริิมสริ้างปริะสิทธิภาพื่ของบุคิคิล 
เจ้าหน้าที� ให้มีคิวามริ้้และคิุณธริริม โด้ยพัฒนาแลื่ะ
เพิ�มีสมีรรถึนะแลื่ะความีเชี�ยวชาญในก่ารด้ำเนินงาน
ขัองก่ระบวนก่ารแลื่ะก่ลื่ไก่ก่ารปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต
รวมีที่ั�งเสริมีสร้างองค์ความีรู้ด้้านก่ารปัราบปัรามี
ก่ารทีุ่จริต (2) สนับสนุนคิวามร่ิวมม่อริะหว่าง
หน่วยงานหริ่อผ่้้มีส่วนได้ส่วนเสีย โด้ยเฉพาะ
ในก่ระบวนก่ารห้าห้ลัื่ก่ฐาน ส่บพยานให้้มีีความี
ครบถึ้วนสมีบูรณ์ (3) เพิื่�มปริะสิทธิภาพื่กริะบวน
การิต่ริวจสอบ ไต่่สวนข้อเท็จจริิงและการิต่ริวจ
สอบคิำกล่าวหา โด้ยพัฒนามีาตรก่ารแลื่ะก่ลื่ไก่
ก่ระบวนก่ารปัราบปัรามีก่ารทุี่จ ริตใ ห้้รวด้เ ร็ว 
ยุติธรรมี มีีคู่มี่อก่ารด้ำเนินก่าร มีาตรฐานที่างวินัย 

แลื่ะก่ารให้้คำปัรึก่ษาที่ี�มีีคุณภาพ (4) พื่ัฒนาริะบบและ 
เพิื่�มปริะสิทธิภาพื่ โดยมีช่องทางการิริ้องเริียน 
และการิปริับกริะบวนการิทำงานด้านการิปริาบปริาม
การิทุจริิต่เข้าส้่ริะบบดิจิทัลให้้ได้้มีาตรฐานสาก่ลื่
แลื่ะเปั็นมีาตรฐานเด้ียวก่ัน บูรณาก่ารพัฒนาระบบ
ฐานขั้อมีูลื่ มีีระบบติด้ตามีปัระเมีินผ่ลื่ระห้ว่าง
ห้น่วยงานให้้มีีปัระสิที่ธิภาพ แลื่ะก่ารเปัิด้เผ่ยขั้อมีูลื่
ก่ารด้ำเนินคดี้ทีุ่จริต แลื่ะ (5) การิปริับปริุงและ
พื่ัฒนาริะบบกฎิหมายและบังคัิบใช้กฎิหมาย
อย่างจริิงจัง โด้ยลื่ด้แลื่ะปัรับปัรุงขัั�นตอนก่ารด้ำเนิน
ก่ารที่ี�ลื่่าช้าขัองห้น่วยงานในก่ระบวนก่ารปัราบปัรามี
ก่ารทีุ่จริตให้้มีีความีรวด้เร็ว ก่ารลื่งโที่ษผู่้ก่ระที่ำ
ความีผ่ิด้เมี่�อคด้ีถึึงที่ี�สุด้เปั็นไปัอย่างรวด้เร็วเห้็นผ่ลื่

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายที�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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 พิจารณาจาก่ (1) ก่ระบวนก่ารด้ำเนิน
คด้ีทีุ่จริตที่ี�จำเปั็นต้องขัอขัยายระยะเวลื่าเก่ินก่ว่า
ก่รอบเวลื่าปัก่ติทีี่�ก่ฎีห้มีายก่ำห้นด้ แลื่ะ (2) จำนวน
คด้ีอาญาทีี่�ห้น่วยงานไต่สวนคด้ีทีุ่จริตถึูก่ฟ้องก่ลัื่บ
เมี่�อพิจารณาในภาพรวมีขัองก่ารบรรลืุ่เปั้าห้มีาย 
ในห้้วงแรก่ขัองก่ารด้ำเนินก่ารตามียุที่ธศึาสตร์ชาติ 
(พ.ศึ. 2561 - 2565) พบว่า ก่ารด้ำเนินคด้ีทีุ่จริตมีีความี
รวด้เร็ว เปั็นธรรมี โปัร่งใส ไมี่เลื่่อก่ปัฏิิบัติมีีก่ารปัรับตัว 
ด้ีขัึ�นเลื่็ก่น้อย แลื่ะจำนวนคด้ีอาญาที่ี�ห้น่วยงานไต่สวน
คด้ีทีุ่จริตถึูก่ฟ้องก่ลัื่บ ยังคงไม่ีมีีเร่�องทีี่�ถึูก่ฟ้องก่ลัื่บ
โด้ยในช่วงพ.ศึ. 2562 – 2565 ก่ระบวนก่ารด้ำเนิน
คด้ีทีุ่จริตที่ี�จำเปั็นต้องขัอขัยายระยะเวลื่าเก่ินก่ว่า
ก่รอบเวลื่าปัก่ติทีี่�ก่ฎีห้มีายก่ำห้นด้ มีีสัด้ส่วนที่ี�ดี้ขัึ�น 
เลื่็ก่น้อยจาก่ร้อยลื่ะ 73.80 ในพ.ศึ. 2562 เปั็นร้อยลื่ะ 
71.98 ในพ.ศึ. 2565 ซื่ึ�งยังต�ำก่ว่าเปั้าห้มีายที่ี�ก่ำห้นด้ไว้มีาก่ 
แสด้งให้้เห็้นว่าก่ระบวนก่ารพิจารณาคดี้ยังคงมีีความีล่ื่าช้า 

ขัณะที่ี�จำนวนคดี้อาญาที่ี�ห้น่วยงานไต่สวนคด้ีทีุ่จริต 
ถึกู่ฟ้องก่ลื่บั นั�นพบว่าในปีังบปัระมีาณ 2563 มีจีำนวน 
คด้ีที่ี�ส่งฟ้องจำนวน 515 เร่�องแลื่ะไมี่มีีเร่�องที่ี�ถึูก่
ฟ้องก่ลื่ับ ปัีงบปัระมีาณ 2564 พบว่า มีีจำนวนคด้ี
ที่ี�ส่งฟ้องจำนวน 1,078 เร่�องแลื่ะไม่ีมีีเร่�องทีี่�ถึูก่ 
ฟ้องก่ลื่ับ แลื่ะในปัีงบปัระมีาณ 2565 พบว่า มีีจำนวน
คด้ีที่ี�ส่งฟ้อง จำนวน 10 เร่�อง แลื่ะห้น่วยงานไต่สวน
ยังไมี่ถึูก่ฟ้องก่ลื่ับจาก่คด้ีที่ี�มีีก่ารส่งฟ้องศึาลื่ เม่�อ
พื่ิจาริณาสถานการิณ์พื่.ศ. 2565 ริ้อยละกริะบวนการิ
ดำเนินคิดีทุจริิต่ที�จำเป็นต่้องขอขยายริะยะเวลา 
เกินกว่ากริอบเวลาปกต่ิที�กฎิหมายกำหนด (เกินกริอบ 
เวลา 2 ปี) ริ้อยละ 71.98 และจำนวนคิดีอาญา
ที�หน่วยงานไต่่สวนคิดีทุจริิต่ถ้กฟ้้องกลับไม่มี
การิถ้กฟ้้องกลับ เปริียบเทียบกับคิ่าเป้าหมาย
พื่.ศ. 2565 ส่งผ่ลให้สถานะการิบริริลุเป้าหมาย 
อย้่ในริะดับยังคิงมีคิวามเสี�ยงในการิบริริลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

 ห้น่วยงานที่ี� เก่ี�ยวขั้องได้้ร่วมีขัับเคลื่่�อน
ก่ารด้ำเนินงานผ่่ าน โคิริงการิ เพื่่� อ ขับ เคิ ล่� อน 
การิบริริลุเป้าหมายต่ามยุทธศาสต่ริ์ชาต่ิ ปริะจำปี 
งบปริะมาณ 2565 อาที่ิ โคิริงการิส่บสวนปริาบปริาม 
เพื่่�อดำเนินการิกับทริัพื่ย์สินของผ่้้กริะทำคิวามผ่ิด 
ม้ลฐานทุจริิต่ เพ่�อตรวจสอบ ส่บสวนสอบสวน
รวบรวมีพยานห้ลื่ัก่ฐานเพ่�อด้ำเนินก่ารก่ับที่รัพย์สิน 
ขัองผู่้ก่ระที่ำความีผ่ิด้มีูลื่ฐานทุี่จริตตามีก่ฎีห้มีาย 
ว่าด้้วยก่ารป้ัองกั่นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารฟอก่เงิน 
โคิริงการิริะบบลงทะเบียนและบริิหาริจัดการิ
เริ่� อ ง ร้ิอง เ รีิยนทาง อิ เ ล็กทริอนิก ส์  เ พ่� อ ให้้มีี
ช่องที่างแลื่ะก่ระบวนก่ารจัด้ก่ารขั้อร้องเรียนทีี่� 
เป็ันระบบด้้วยก่ารใช้เที่คโนโลื่ยีด้ิจิทัี่ลื่มีาสนับสนุน 
ก่ารที่ำงาน วางมีาตรก่ารแลื่ะแก่้ปััญห้าในเชิงรุก่ 
โคิริงการิเพื่ิ�มปริะสิทธิภาพื่ของพื่นักงานอัยการิ 
ทั�งส่วนกลางและส่วนภ้มิภาคิในการิดำเนินคิดี 
ทุจริิต่และปริะพื่ฤต่ิมิชอบต่ามกฎิหมายปริะกอบ

ริัฐธริริมน้ญว่าด้วยการิป้องกันและปริาบปริาม
การิทุจริิต่และกฎิหมายว่าด้วยมาต่ริการิของ
ฝ้่ ายบริิหาริ ในการิป้ องกั นและปริาบปริาม 
การิทุจริิต่ นอก่จาก่นี�ได้้มีีก่ารด้ำเนินโครงก่ารอ่�น ๆ 
อาทิี่ โคิริงการิริะบบบริิหาริจัดการิเร่ิ�องร้ิองเรีิยน 
และคิดี CCMS เพ่�อให้้สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. มีีระบบขั้อมีูลื่ 
ด้ิจิที่ัลื่ด้้านภารกิ่จปัราบปัรามีซึื่�งเป็ันภารกิ่จห้ลัื่ก่ 
ขัององค์ก่รใช้สำห้รับในก่ารบริห้ารจัด้ก่าร โคิริงการิ 
พื่ัฒนาศักยภาพื่บุคิลากริในกริะบวนการิยุต่ิธริริม 
เพ่�อพัฒนาศัึก่ยภาพขัองบุคลื่ก่รทีี่� เก่ี�ยวข้ัองกั่บ 
ก่ารปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทุี่จริตขัองห้น่วยงาน 
ภาครัฐต่าง ๆ ให้้มีีความีรู้ความีสามีารถึในก่าร 
ด้ำเนินก่ารตามีระบบไต่สวน ในก่ารแสวงห้า
ขั้อเที่็จจริงแลื่ะก่ารไต่สวนขั้อเที่็จจริง สร้างเคร่อขั่าย
ผู่้ปัฏิิบัติงานในก่ระบวนก่ารยุติธรรมี รวมีที่ั�ง ห้น่วยงาน 
ที่ี� เก่ี� ยวขั้องได้้มีีก่ารปัรับปัรุ งแลื่ะพัฒนาระบบ 
ก่ฎีห้มีายแลื่ะบังคับใช้ก่ฎีห้มีายอย่างจริงจัง เช่น 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องต่้องริักษามาต่ริฐานการิดำเนินการิป้องกันและปริาบปริามการิทุจริิต่ 
โด้ยพัฒนาแลื่ะยก่ระดั้บความีร่วมีมีอ่ห้น่วยงานภาครัฐที่ี�เก่ี�ยวข้ัอง อาทิี่ สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. แลื่ะสำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. 
ให้้มีีก่ารปัระสานงานเพ่�อวางแผ่นก่ารบูรณาก่ารก่ารด้ำเนินงานก่ารส่งเสริมีก่ารมีีส่วนร่วมีขัองภาคปัระชาชน
แลื่ะห้น่วยงานในระด้ับพ่�นที่ี� เพ่�อก่ารขัับเคลื่่�อนภารก่ิจให้้บรรลืุ่ผ่ลื่ตามีเปั้าห้มีายที่ี�ก่ำห้นด้ รวมีทัี่�งพื่ัฒนาริะบบ
การิคิุ้มคิริองผ่้้แจ้งเบาะแสอย่างคิริบวงจริ เพ่�อเปั็นขั้อมีูลื่ปัระก่อบแลื่ะสนับสนุนให้้ก่ารด้ำเนินคด้ีทีุ่จริตมีี
ความีรวด้เร็ว เปั็นธรรมี โปัร่งใส ไมี่เลื่่อก่ปัฏิิบัติ แลื่ะมีุ่งส่งเสริมีก่ารนำเขั้าขั้อมีูลื่ในระบบอย่างถึูก่ต้อง แลื่ะ
พัฒนาระบบให้้ง่ายแก่่ก่ารใช้งาน ห้ร่ออาจต้องจัด้ที่ำคู่มี่อก่ารรายงานผ่ลื่ก่ารด้ำเนินงานให้้กั่บห้น่วยงานต่าง ๆ 
เพ่�ออำนวยความีสะด้วก่ให้้ผู่้ปัฏิิบัติงานขัองห้น่วยงานต่างๆ ให้้ก่ารด้ำเนินก่ารเปั็นไปัอย่างต่อเน่�อง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหม่าย

 คิวริสนับสนุนการิพื่ัฒนากริะบวนการิ
ยุต่ิธริริม โดยบ้ริณาการิหน่วยงานต่่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
ในการิดำเนินคิดีทุจริิต่ให้ดำเนินไปอย่างปริะสาน
งานกันอย่างเป็นเอกภาพื่ มีีก่ลื่ไก่ก่ารบูรณาก่าร
ระห้ว่างห้น่วยงานให้้ครอบคลุื่มีก่ารปัราบปัรามีแลื่ะ
แก่้ไขัปััญห้าเร่�องก่ารทุี่จริต เสริมีสร้างความีพร้อมี
ขัองระบบก่ระบวนก่ารยุติธรรมีห้ร่อก่ารพิจารณาคด้ี
ก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ สามีารถึจัด้ก่ารก่ับ
ขั้อขััด้แย้งแลื่ะก่รณีพิพาที่ได้้อย่างมีีปัระสิที่ธิภาพเน้น
ก่ารปัฏิิบัติงานเชิงรุก่ ตลื่อด้จนพัฒนาบุคลื่าก่รแลื่ะ
เจ้าห้น้าทีี่�ในก่ระบวนก่ารยุติธรรมีแลื่ะก่ารด้ำเนิน
คด้ีทีุ่จริตให้้สามีารถึอำนวยความียุติธรรมี ปัฏิิบัติ
งานได้้อย่างเปั็นธรรมี ซื่่�อสัตย์ เสมีอภาค โปัร่งใส 
รวด้เร็วแลื่ะไม่ีเลื่่อก่ปัฏิิบัติ รวมีที่ั�งคิวรินำเทคิโนโลยี
ดิจิทัลและนวัต่กริริมสมัยใหม่มาใช้ในการิพื่ัฒนา 
ริะบบฐานข้อม้ลกฎิหมาย พัฒนาก่ฎีห้มีายแลื่ะ 
ก่ระบวนก่ารยุติธรรมี ให้้ก่ารบังคับใช้ก่ฎีห้มีาย

เพ่�อก่ารด้ำเนินคด้ีทีุ่จริตให้้เปั็นไปัอย่างมีีปัระสิที่ธิภาพ
โปัร่งใส ไม่ีเลื่่อก่ปัฏิิบัติแลื่ะเป็ันธรรมี ตลื่อด้จน
สนับสนุนก่ารให้้ความีช่วยเห้ลื่่อที่างก่ฎีห้มีาย 
ที่ี�จำเปั็นแลื่ะผู่้ร้องเรียนห้ร่อผู่้ถูึก่ด้ำเนินคด้ีทีี่�ยาก่ไร้ 
ด้้อยโอก่าสให้้ เขั้ าถึึ งก่ระบวนก่ารยุติ ธรรมีได้้
อย่างสะด้วก่ รวด้เร็วแลื่ะได้้รับความีเปั็นธรรมี 
นอก่จาก่นี� คิวริริักษามาต่ริฐานหริ่อพื่ัฒนาริะบบ
การิดำเนินการิในการิพิื่จาริณา ทบทวน ปรัิบปริุง
กฎิหมายและกำหนดพัื่นธกริณีที�ต้่องดำเนินการิกับ
เคิริ่อข่ายทั�งในและต่่างปริะเทศ บังคับใช้ก่ฎีห้มีาย
อย่างจริงจัง เพ่�อให้้ก่ารด้ำเนินก่ารขัองระบบ
เปั็นไปัอย่างมีีปัระสิที่ธิภาพพัฒนาแลื่ะบูรณาก่าร
โครงขั่ายฐานขั้อมีูลื่ บูรณาก่ารคด้ีเก่ี�ยวก่ับก่ารทีุ่จริต
แลื่ะก่ารติด้ตามีผ่ลื่ขัองคด้ีเพ่�อเพิ�มีปัระสิที่ธิภาพใน
ก่ารปัฏิิบัติงานให้้เปั็นไปัอย่างรวด้เร็วแลื่ะถึูก่ต้อง
สามีารถึบรรลืุ่เปั้าห้มีายตามีที่ี�ก่ำห้นด้ไว้ได้้มีาก่ขัึ�น

สำนัก่งานปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารฟอก่เงิน 
(สำนัก่งาน ปั.ปั.ง.) ได้้ปัรับปัรุงพระราชบัญญัติ 
ปั้องกั่นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารฟอก่เงิน พ.ศึ. 2542 
แลื่ะทีี่�แก้่ไขัเพิ�มีเติมี ในปัระเด็้นทีี่� เก่ี�ยวข้ัองกั่บ 
ก่า รปั้ อ ง ก่ั น แลื่ะปัร าบปัร ามีก่ า รทีุ่ จ ริ ต แลื่ะ 
ปัระพฤติมีิชอบ นอก่จาก่นี�สำนัก่งานคณะก่รรมีก่าร 
ปั้ อ งก่ั นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่ จ ริ ต ในภาครั ฐ 

(สำนัก่งาน ปั.ปั.ที่.) ยังได้้ปัรับก่ระบวนก่ารที่ำงาน 
ด้้านก่ารปัราบปัรามีก่ารทุี่จริตเข้ัาสู่ระบบดิ้จิที่ัลื่ 
รวมีที่ั� งอยู่ระห้ว่างก่ารลื่ด้แลื่ะปัรับปัรุงขัั�นตอน 
ก่ารด้ำเนินก่ารทีี่�ลื่่าช้าขัองห้น่วยงานในก่ระบวนก่าร 
ปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตให้้มีีความีรวด้เร็ว ก่ารลื่งโที่ษ 
ผู่้ ก่ระที่ำความีผ่ิด้ เมี่� อคด้ีถึึ งที่ี� สุ ด้ เ ป็ันไปัอย่ าง 
รวด้เร็วเห้็นผ่ลื่
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 แผ่นแมี่บที่ภายใต้ยุที่ธศึาสตร์ชาติปัระเด้็น
(21) ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ 
(พ.ศึ. 2566 – 2570) (ฉบับแก่้ไขัเพิ�มีเติมี) เปั้าห้มีาย 
แผ่นแมี่บที่ย่อย ก่ารด้ำเนินคด้ีทีุ่จริตมีี ความีรวด้เร็ว
เปั็นธรรมี โปัร่งใส ไมี่เลื่่อก่ปัฏิิบัติยังคงใช้ตัวชี�วัด้
เด้ิมีแต่มีีก่ารปัรับเปัลีื่�ยนค่าเปั้าห้มีาย จาก่ เด้ิมี
กริะบวนการิดำเนินคิดีทุจริิต่ที�จำเป็นต่้องขอขยาย
ริะยะเวลาเกินกว่ากริอบเวลาปกต่ิที�กฎิหมาย 
กำหนดไม่เกินริ้อยละ 25 เปั็น ไม่เกินริ้อยละ 20 
แลื่ะจาก่ เด้ิมี จำนวนคิดีอาญาที�หน่วยงานไต่่สวน
คิดีทุจริิต่ถ้กฟ้้องกลับ (ต่่อปี) ไม่เกินริ้อยละ 3 ของ
จำนวนคิดีที�ส่งฟ้้อง เปั็น ไม่เกินร้ิอยละ 3 ของ 
จำนวนคิดีที�ส่งฟ้้อง โดยเม่�อพิื่จาริณาเปรีิยบเทียบ
คิ่าเป้าหมายพื่.ศ. 2570 กับสถานการิณ์ต่ั�งแต่่พื่.ศ. 2565 
ซื่ึ�งมีกริะบวนการิดำเนินคิดีทุจริิต่ที�จำเป็นต่้องขอ
ขยายริะยะเวลาเกินกว่ากริอบเวลาปกต่ิที�กฎิหมาย

กำหนด ริ้อยละ 71.98 และจำนวนคิดีอาญาที� 
หน่วยงานไต่่สวนคิดีทุจริิต่ถ้กฟ้้องกลับ ไม่มีการิ 
ถ้กฟ้้องกลับ ส่งผ่ลให้สถานะการิบริริลุเป้าหมาย 
อย้่ในริะดับวิกฤต่ในการิบริริลุเป้าหมาย ที่ั�งนี� 
ควรทีี่�จะรัก่ษาแลื่ะพัฒนามีาตรฐานก่ารด้ำเนินก่าร 
ต่อไปั อย่างไรก่็ตามี ก่ารด้ำเนินก่ารภายใต้ตัวชี�วัด้นี� 
จะบรรลืุ่ผ่ลื่มีาก่น้อยเพียงใด้ย่อมีขัึ�นอยู่ก่ับสถึานก่ารณ์ 
แลื่ะปััจจัยภายนอก่ที่ี�อาจคาด้ก่ารณ์ไมี่ ได้้ ด้้วย 
เช่นก่รอบระยะเวลื่าแลื่ะความีรวด้เร็วในก่ารชี�มีูลื่ 
ความีผ่ิด้ขัองเจ้าพนัก่งานในห้น่วยงานที่ี�รับผ่ิด้ชอบ
ก่ระบวนก่ารรวบรวมีข้ัอมูีลื่ปัระก่อบก่ารพิจารณาคดี้ 
ลื่ัก่ษณะคดี้ทีุ่จริตทีี่�เปั็นทีี่�สนใจขัองสังคมี (ซื่ึ�งจะมีีผ่ลื่
ผ่ลื่ัก่ดั้นให้้ก่ระบวนก่ารด้ำเนินคดี้ได้้รับก่ารจับตาห้ร่อ
เร่งด้ำเนินก่าร) เปั็นต้น ซึื่�งจะมีีผ่ลื่ต่อก่ารขัับเคลื่่�อน 
แลื่ะผ่ลัื่ก่ดั้นให้้ก่ารด้ำเนินก่ารสามีารถึบรรลืุ่ค่าเปั้าห้มีาย 
ในพ.ศึ. 2570 ได้้

*ห้มีายเห้ตุ มีีก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนวิธีก่ารคำานวณสถึานก่ารณ์บรรลืุ่เปั้าห้มีายเพ่�อให้้มีีความีถึูก่ต้องมีาก่ยิ�งขัึ�น ก่ระบวนก่ารด้ำาเนินคด้ีทีุ่จริตที่ี�จำาเปั็นต้องขัอ
ขัยายระยะเวลื่าเก่ินก่ว่าก่รอบเวลื่าปัก่ติที่ี�ก่ฎีห้มีายก่ำาห้นด้ แลื่ะจำานวนคด้ีอาญาที่ี�ห้น่วยงานไต่สวนคด้ีทีุ่จริตถึูก่ฟ้องก่ลื่ับ ส่งให้้สีที่ี�แสด้งสถึานะบรรลืุ่
ค่าเปั้าห้มีายขัองปัี 2563 - 2565 มีีก่ารเปัลื่ี�ยนแปัลื่ง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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