
คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR 



2 

การเข้าสู่ระบบ 

กรอก Username  

ในกรณีที่เป็นการเข้าสู่ระบบคร้ังแรก 
จะต้องเปลี่ยน Password ก่อน 

กรอก Password 



3 

หน้าหลักของระบบ EMENSCR 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเข้าสู่ หน้าหลักของระบบ   
ในขั้นตอนแรกผู้ใช้งานระบบจะต้อง Click ปุ่ม “เพิ่ม
โครงการ” เพื่อเข้าสู่การกรอกข้อมูลโครงการของท่าน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ปุ่ม “เพ่ิมโครงการ” 

แถบแสดงโครงการของท่านภายในระบบ 



4 

ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 
กับแผนระดับ

ต่างๆ 

รายละเอียด 
- โครงการ 
- การด าเนินงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ 

ด าเนินงาน 

M1 

- ชื่อโครงการ /การด าเนินงาน 
- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง) 
- สถานะการด าเนินโครงการ 

- แผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
- แผนระดับท่ี 2 (แผนปฏิรูป  

แผนแม่บท แผนมั่นคง etc.) 
- แผนระดับท่ี 3 (แผนปฏิบัติการ ) 
- นโยบายรัฐบาล 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค ์
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ ์
- ตัวชี้วัด 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณท้ังหมด 
และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 

- การด าเนินงานรายไตรมาส 
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน) 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M6 

ล าดับการกรอกข้อมูล 

เมื่อ Click ปุ่ม “เพ่ิมโครงการ” แล้ว ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลโครงการ โดยมีล าดับการกรอกข้อมูลดงันี ้ 



ใส่ชื่อโครงการ / 
การด าเนินงาน 

1 

2 
เลือกความเช่ือมโยงกับแผน
ระดับที่ 1 โดย Click แถบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

3 

Click เลือก ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย) 

5 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

แผนระดับที่ 1 



Click แถบ รายชื่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือแสดงยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ 

และ เลือกด้านที่เกี่ยวข้องเพียง 1 ด้าน 

5 
Click เครื่องหมาย “+” เพ่ือ
แสดง เป้าหมาย และ ประเด็น 

ของยุทธศาสตร์ชาติ 

4 

6 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 



หากด้านหน้าของหัวข้อย่อยที่ท่าน
เลือกยังมีเครื่องหมาย “+” ท่าน
จะต้อง Click เครื่องหมาย “+” 
ต่อไปจนกว่าจะแสดงข้อมูลใน
ระดับที่ย่อยที่สุด 

6 

7 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 



7 

8 

Click เลือกในช่อง       หน้าข้อมูลในระดับที่ย่อยที่สุด 
และท าตามขั้นตอนที่ผ่านมาข้างต้น ให้ครบถ้วนทุกประเด็นที่ตอ้งการ 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 



ในส่วนของแผนระดับที่ 2 ประกอบไปด้วย 
 

- แผนการปฏิรูปประเทศ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ แต่ละโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนในระดับสอง 
 อย่างน้อย 1 แผน  

Click เลือก แผนในระดับสองที่มีความสอดคล้อง 

1 

9 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

แผนระดับที่ 2 



ตัวอย่าง : การ Click เลือกข้อมูลในแผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)   

Click แถบ รายชื่อแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือแสดงแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 

และ เลือกด้านที่เกี่ยวข้องเพียง 1 ด้าน 
2 

Click เครื่องหมาย + เพ่ือ
แสดง เป้าหมาย และ ประเด็น 

ของแผนการปฏิรูป 
3 

10 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 



11 

หากด้านหน้าของหัวข้อย่อยที่ท่าน
เลือกยังมีเคร่ืองหมาย “+” ท่าน
จะต้อง Click เครื่องหมาย “+” 

ต่อไปจนกว่าจะแสดงข้อมูลในระดับ
ที่ย่อยที่สุด 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

4 



12 

5 

Click เลือกในช่อง       หน้าข้อมูลในระดับที่ย่อยที่สุดที่ต้องการ 
และท าตามขั้นตอนที่ผ่านมาข้างต้น ให้ครบถ้วนทุกประเด็นที่ตอ้งการ 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 



13 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

แผนระดับที่ 3 

ใส่ข้อมูล แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. (หากมีข้อมูล) 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนระดับ 3 ได้ที ่

1 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 

2 
Click เลือก ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 



15 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

ใส่ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ถ้ามี) 

กดเพื่อดูสรุป
ข้อมูล 

Click ปุ่ม “เพิ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ในกรณีที่
โครงการเกี่ยวข้องกับกฎหมายมากกว่าหนึ่ง 

3 

4 

ใส่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ (ถ้ามี) Click ปุ่ม “เพิ่มมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง” ในกรณี

ที่โครงการเกี่ยวข้องกับมติ ครม. มากกว่าหนึ่ง 



2 

4 

Click เลือกโครงการ 
หรือ การด าเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 
ใส่ข้อมูล ในกรณี
โครงการอยู่ภายใต้

แผนงาน  

Click เลือกวิธีการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ 
สามารถเลือกได้

มากกว่า 1 ตัวเลือก 

3 
Click เลือกลักษณะ

โครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

16 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



5 
ใส่รายละเอียดข้อมูลของ
ผู้อ านวยการกอง หรือ
เทียบเท่าตามที่ปรากฎ 

6 

ใส่รายละเอียดข้อมูลของ
ผู้ประสานงานหลัก 

ตามที่ปรากฎ 
(ชื่อผู้ประสานงานควร
เป็นบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลโครงการได้) 

กดเพื่อดูสรุปข้อมูล 7 

17 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



1 ใส่รายละเอียด
ข้อมูลตามที่ปรากฎ 

18 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



5 

กดเพื่อดูสรุปข้อมูล 6 

2 

4 

Click เลือก เดือน/ปี 
ที่เริ่มต้นโครงการ 

Click เลือก เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นสุดโครงการ 

3 
ใส่พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
(ในกรณีที่สามารถกรอกได้) ใส่รายละเอียดพื้นที่ 

ด าเนินโครงการ  
(ในกรณีที่สามารถกรอกได้) 

19 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



5 

Click “+” เพื่อเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม 

กดเพื่อดูสรุปข้อมูล 

2 
เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้า 
เพื่อก าหนดกรอบระยะเวลา 

กิจกรรม 

1 

4 

Click เพื่อแก้ไข/ลบ  
โครงการ/กิจกรรม 

3 

Click + เพื่อเพิ่มกิจกรรมย่อย 

20 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



1 
2 กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงาน 

ขอผ่านหน่วยงานอ่ืนและระบุชื่อ
หน่วยงานนั้น 

3 
กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงาน

ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ 
ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ 4 กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก 

ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ตามวงเงินโครงการ 

5 
กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน

โครงการมาจากแหล่งอ่ืน เช่น เงินบริจาค 
เป็นต้น 

6 
Click ในกรณีงบประมาณจากแหล่ง

อ่ืนมีมากกว่าหนึ่ง 

7 ผลรวมวงเงินงบประมาณ (แสดงโดยอัตโนมัติ) 

กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงาน 
ขอโดยตรงจากต้นสังกัด 

21 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



8 

กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรม ในรายไตรมาส 

กดเพื่อดูสรุปข้อมูล 

ยอดรวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด 
(แสดงโดยอัตโนมัติ) 

9 

10 

22 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



1 ใส่รายละเอียดข้อมูล
ตามหัวข้อที่ปรากฎ 

2 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการ

ใช้จ่าย (แสดงโดยอัตโนมัติ) 

23 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 



3 ใส่รายละเอียดข้อมูล
ตามหัวข้อที่ปรากฎ 

24 

5 Click เพ่ือบันทึกข้อมูล 

M2 M3 M4 M5 M6 M1 

กดเพื่อดูสรุปข้อมูล 4 



แนวทางการเชื่อมโยงแผนในระบบตดิตาม  EMANSCR   
 

1. ดําเนินการเชื่อมโยง  2  แผน  คือ  ยุทธศาสตร์ชาติ  (6 ยุทธ)/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผน) 
2. จําแนกโครงการแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงแผน ดังนี้ 

 

1) โครงการด้านการศึกษา   ดําเนินการเชื่อมโยง  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.2 ช่วงวัยเรยีน/วัยรุ่น 

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
สําหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต คนไทยทกุช่วงวยัมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพฒันาอย่างสมดลุ ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปน็ผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รกัการเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 

แผนยอ่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
การพัฒนาชว่งวยัเรียนและวัยรุน่ 
 
 

วัยเรยีน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถว้น รู้จักคิด
ควบถ้วน รูจ้ักคิดวิเคราะห์ รักการเรยีนรู้ มีสํานกึพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจรยิธรรม มีความสามารถในการแก้ปญัหา ปรับตวัสื่อสาร 
และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดขีึ้น 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 
Forum (WEF) 

 
 

2 ) โครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่น   ดําเนินการเชื่อมโยง  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
   4.4 สร้างภูมคิุ้มกันทางปญัญาใหก้ับชุมชน 

3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและการจดัการตนเองเพือ่
สร้างสังคมคุณภาพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
15. พลังทางสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมเพิ่มขึ้น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วดัความก้าวหน้าทาง

สังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 
แผนยอ่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การเสริมสร้างทนุทางสังคม ภาคีการพัฒนามีบทบทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างตอ่เนือ่ง ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยรอ้ยละ) 



3) โครงการด้านการบริหารจัดการ   ดําเนินการเชื่อมโยง  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
      4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัตริาชการใหท้ันสมัย 
 

1. ภาครัฐมวีัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะอวก รวดเรว็ 
โปร่งใส 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
20. การบรกิารประชาชน และ 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. บริการของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ 

แผนยอ่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว - ระบบ Digital Government Maturity Model 

(Gartner) 
- สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง
ตามเป้าหมาย 

 

4) โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร   ดําเนนิการเชื่อมโยง  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยดึหลักคุณธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
    5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านยิมในการทํางานเพื่อประชาชน มี
คุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชพี 

1. ภาครัฐมวีัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะอวก รวดเรว็ 
โปร่งใส 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
20. การบรกิารประชาชน และประ 
สิทธิภาพภาครฐั 

1. บริการของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ 

แผนยอ่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มจีิตสํานึก มีตวามสามารถสูง มุง่มัน่ และเป็นมืออาชีพ 
ดัชนีความผูกพนัของบุคลากรภาครัฐ 
สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําผิดกฎหมายลดลง 

 



5) โครงการวิจัย : เศรษฐกิจ   ดําเนินการเชื่อมโยง  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
    1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
     2. เกษตรปลอดภัย 
     3. เกษตรแปรรูป 
     4. เกษตรแปรรูป 
     5. เกษตรอัจฉริยะ

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพิ่มขึ้น 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พฒันาและนวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (รอ้ยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 

แผนยอ่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม  
ด้านเศรษฐกิจ 

2.วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มนีวัตกรรมเพิ่มขึน้ 
 

จํานวนวิสาหกจิที่มีนวัตกรรมทีม่ีสัดส่วนของรายได้
จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตอ่รายได้ทั้งหมด 

 

6) โครงการด้านวิจัย : ด้านสังคม   ดําเนนิการเชื่อมโยง  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2.1 ช่วงตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 
2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ

2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชวีิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพิ่มขึ้น 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พฒันาและนวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (รอ้ยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 

แผนยอ่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม  
ด้านสังคม 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ใน
การยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจยัฯ) 

เลือก
ได้ 1 
ข้อ) 

เลือก
ได้ 1 
ข้อ) 

เลือก
ได้ 1 
ข้อ) 



7) โครงการด้านการการต่อต้านการทุจริต  ดําเนนิการเชื่อมโยง  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย 

4. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
21. การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรูก้ารทุจริตของประเทศไทย (อันดบั/

คะแนน) 
แผนยอ่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 
 
 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต ร้อยละของเดก็และเยาวชนไทยมีพฤตกิรรมทีย่ึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจรติ มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ต้านการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 


