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ค าน า 

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง

จิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน ของ

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต โรงเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ

ด าเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริต

ในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  

 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 บทน า 

ความเป็นมา 

 

      การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค ส าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ

สินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึน ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การ

ทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหาร

ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการ

ทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความ

ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ า เป็น สร้าง

ภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการ

ขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการ

ด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่ง

ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส 

เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบ และกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ 

ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เป็นผลจาก สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดใน

การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ 

 



 การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบ

โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการค านึงถึงบทบาท

ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชา

สังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ

ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภา และสาธารณชน

ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ ต่อต้านการทุจริตทุกรูป

แบบอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน ทุจริต (Zero 

Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ

บาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐาน

เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ

ที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายใน

และต่างประเทศ 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ

ปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ใน

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน

แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง ในการด าเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการ

ของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 



ข้อมูลของ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

บริบทองค์กร  

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มีขอบข่ายภารกิจ ปริมาณงานในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ภารกิจ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้ หน่วยงานข้างต้น

ทราบ และก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 

องค์กรชุมชน องค์การวิชาชีพ สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา  

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะ

ส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 



 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกใน

การสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมิน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาและ

มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ในทุก

มิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงามีการประเมิน “ระบบงาน” และ 

“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  

1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  

2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  

3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 



แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง  

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุก

หน่วยงานถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ การ

ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  การบริหาร

ราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การสร้างความ

โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก ก าหนดจากยุทธศาสตร์

ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี

ความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้

ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง  

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน ในกระบวนการ

ยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง  ชายแดนและ

ชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ

ประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศสร้างความ

ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 

 



2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่ งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย ย่อยสู่เกษตร

ยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา 

SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง ศูนย์กลางความ

เจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัย 

และพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็น

ฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  

(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

 

 



5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณา

การ  

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

(6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  

(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

วิสัยทัศน์  

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ  

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ  ปฏิรูป

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50 

 



วัตถุประสงค์หลัก  

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  

2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  

3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  

5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 

 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดย

ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การทุจริต” 

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อม

เกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุก

ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอและรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ในทุกระดับ  
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือต้านทุจริต  

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือ
สร้างพลเมืองทีดี่  
 



ยุทธศาสตร์ที1่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัด
เกลา พฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อม
เกลาทางสังคม และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอและรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน การเรียนการสอนในทุก
ระดับ  
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และ
ผลักดันใหเ้กิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

  จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก

ฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออก

ซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต ประพฤตมิิชอบไม่ว่าจะเป็น



รัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การ

บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน 

จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ

สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่อง

การต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
และเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆในการ
ก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทาง
การเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมอืงในระดับประชาชน 
 



ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีม่ีสัดส่วนเหมาะสมกับการ 
แก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม  
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุน
ตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริต
ในรูปแบบนิติบุคคล  
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ ก ากับดูแลและควบคุมการ 
ด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมือง
ทีไ่ด้ แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการ
ด าเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ 
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
 6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หา
เสียงไว้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  

 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้

ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้

อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 จึงได้ก าหนดให้มี

ยุทธศาสตร์“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด กระบวนการนโยบาย ผ่าน

การก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนด

นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไป  ปฏิบัติ (Policy 

Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค
การเมือง  
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
 1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรร
มาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI)  
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม 
หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหาร  
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
น านโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ  
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเ พ่ือการรายงาน
นโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่าง
โปร่งใส และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้ง

การก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 
 1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
สู่การปฏิบัติ  
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด 
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชน
ให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication : IMC) เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หนว่ยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 7.2 ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
การป้องกันการทุจริต 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต  
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
รองรับการป้องกันการทุจริต 
 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดการคลังของรัฐ  
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การปรับปรุงและ

พัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งใน

การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย 

(Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการ

ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

ทันสมัยในการพัฒนากลไก การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริต

เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต จะ

ได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริต

มีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน การทุจริตต่าง ๆให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย  
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวและความ 
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ
การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวม
ไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต  
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการ
ทุจริต  
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต  
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับ ใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจรติ
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุน
ให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา 
เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมาย
และกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความ
เสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
 4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละ
พ้ืนที่ของประเทศ  
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการ
บังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน
ความผิดเกี่ยวกบัการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการ
ทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อ
สาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ ข่าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง 
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และ
ผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต  
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสใน
คดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถ 
รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต (Non-training)  
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้
ทักษะและขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต (Training)  
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
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8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบ
และตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึง
ที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา
ช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้
ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ

ประเทศไทย”  

 เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนี

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม แต่ละแหล่งข้อมูล 

และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างาน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ของ
ประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตาม แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
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2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5 ) เพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 

 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 

กันยายน 2557รวม 11 ด้าน 

 ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากรงบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหา

กินและการด ารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของ

ความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่

กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูงใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบ

ที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้

ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ 

ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

และความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น  

ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 

ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน



ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุน

ด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้

ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ

ด าเนินการได ้

 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และ

สะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว 

และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 

การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง

หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก  ทั้งในรูปแบบการเพ่ิม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการสาธารณะแบบ

ครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อ

ขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมใน

การท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ 

 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  การแทรกแซง

จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี ของ

ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน  และ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ

และประชาชน 

 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรก

อยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี 

รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน 

ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การ ใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการ



ปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ 

เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติ

ราชการ 

 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  เฝ้าระวัง 

ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้ มครองพยาน และผู้เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  

 ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น ทางการ 

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้  

 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ Anti-

Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน 

ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป์ พลเอก 

สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ 

"กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการ

ไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็ คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค าสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต

ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด กั้นมิให้เกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า หน่วยงานของรัฐมี

หน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ :  

 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน

สังกัดเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ร่วมพลังสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทุก

ภาคส่วนป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ" 

พันธกิจ :  

 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  

 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  

 1.บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  

 2.โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไป ตาม

เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

 3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน ด้านการ ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)  

 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี 

ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 

ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม ให้เกิด

ภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง สังคมในทุกระดับ

ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นการ

ด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น พลเมืองที่ดีท่ีมีจิตสาธารณะ 

จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน

ทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกล ยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงาน โครงการของส่วนราชการต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและ 
พฤติกรรมที ่ 
สามารถแยกแยะ 
ระหว่าง  
ผลประโยชน์  
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์  
ส่วนรวม ประพฤติ  
ตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม  
จริยธรรม สู่การ  
เป็นบุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์  
สุจริต และก าหนด 
นโยบายคุณธรรม  
และ ความโปร่งใสใน 
การด าเนินงาน 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์/  
ก าหนดนโยบาย  
- การประกาศ  
เจตจ านงการ 
บริหารงานด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 - การประกาศ 
นโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใส  
ในการด าเนินงาน 
 
 

1. ร้อยละของความ  
ส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตาม 
แนวทางปฏิบัติ 

- 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
  - การก ากับ/ติดตาม 

แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการให้และ 
รับของขวัญ เพ่ือให้ 
บุคลากร ถือปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตาม 
นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบาย 
กระทรวง ในการ 
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

 - 

2. สร้างจิตส านึกที ่ 
ตัวบุคคลให้  
ตระหนักรู้ถึง  
ปัญหาและ 
ผลกระทบ  
ของการทุจริต ให้ 
ด ารงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมี 
เกียรติภูม 
 

2. ปลูกฝังและสร้าง 
จิตส านึกและ  
ค่านิยม  
การต่อต้านและไม่  
ทนต่อการทุจริต 
 -กิจกรรมเคารพธง 
ชาติทุกวันจันทร์ 
 

2. ร้อยละของ 
จ านวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมม ี
ความตระหนักรู้และ 
ได้รับ  
การปลูกฝังให้ม ี
ทัศนคติและค่านิยม  
ที่ไม่ยอมรับการ  
ทุจริต 

- 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
 3. ส่งเสริมการ  

สร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

3. ส่งเสริมกิจกรรม  
ท าความดีเพ่ือ 
สาธารณะ 
แบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัว  
โดยยึดหลัก  
พอเพียง มีวินัย  
สุจริต จิตสาธารณะ 
-การเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 
- พัฒนา/แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ หน่วยงานที่ 
เป็นต้นแบบ โดยยึด 
หลักพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ 

3. ร้อยละของ  
จ านวน  
บุคลากรที่ได้รับการ 
พัฒนาความรู้  
เกี่ยวกับคุณธรรม 
และจริยธรรมและ 
สามารถน าความรู้  
ที่ได้รับไป  
ประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

145,000 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  

 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการ

ทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิด

ยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน

เสริมสร้างการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
1.ส านักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษามี  
ผลการประเมิน 
คุณธรรมและ  
ความโปร่งใสใน  
การด าเนินงาน  
เป็นไปตาม  
เป้าหมาย หรือสูง  
กว่าเป้าหมาย เพ่ือ 
ผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์  
รัปชัน (CPI) ของ
ประเทศ ไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

1. พัฒนาและ 
ยกระดับการ ท างาน 
ให้สอดคล้องกับ การ
ประเมิน คุณธรรม
และ ความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. โครงการ 
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับ การ
ประเมิน คุณธรรม
และความ โปร่งใส  
ในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) - 
ประชุมชี้แจงให้ 
ปฏิบัติตามแนว 
ทางการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ และการ
เตรียม ความพร้อม
การ ตอบแบบส ารวจ 
หลักฐานเชิง 
ประจักษ์  

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรม และความ
โปร่งใส ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) 

55,000 

  - การจัดท า 
มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
- การจัดท า 
มาตรการให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียมีส่วน 
ร่วม - การจัดท า 
มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดท า 
มาตรการจัดการ  

  



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
  เรื่องร้องเรียนการ 

ทุจริต 
- การจัดท า มาตรการ
ป้องกัน การรับสินบน 
-การจัดท า มาตรการ
ป้องกัน การขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วน ตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม 
- การจัดท า มาตรการ
ตรวจสอบ การใช้
ดุลพินิจ  
- การจัดท า มาตรการ
เผยแพร่ ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
 - การจัดท า 
มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
- การจัดท า มาตรการ
ให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วม 
- การจัดท า มาตรการ
ส่งเสริม ความโปร่งใส
ในการ จัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดท า มาตรการ
จัดการ เรื่องร้องเรียน
การ ทุจริต 
 

  



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
 2. ขับเคลื่อน 

นโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้าน การ
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต และ ประพฤติ
มิชอบสู่การปฏิบัติ 

2. ทบทวน 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ ทุจริต
ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2565 

 

2. หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

 

2. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี  
ในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท างาน 
ด้านการ ป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ 
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริม 
จริยธรรม และ 
ต่อต้านการทุจริต 

 3. โครงการ 
เสริมสร้างภาพ ลักษณ์
ที่ดีในองค์กร และ
สาธารณชนให้ เกิด
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท างาน 
ด้านการป้องกัน และ
ต่อต้านการ ทุจริต 
 - สร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการ 
ทุจริต  
- สติ๊กเกอร์ 
ประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการ ร้องเรียน  
- คู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน 
(กรณีศึกษาที่ อาจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) 
 
 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน 
การ ทุจริต เพ่ือ
สร้างการ รับรู้ 

25,000 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 

 4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทาง  
ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 
ระดับ 

4. การจัดท าและ  
ด าเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดย 
การ มีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย -การ
ปรับปรุงเว็ป ไซต์
สื่อสารเพื่อ ต่อต้าน 
การทุจรติ 
- การประเมินพึง 
พอใจของ ผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหาร 
จัดการ งานสื่อสาร
เพ่ือ ต่อต้าน การ
ทุจริต 

4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ ต่อ
ระบบบริหาร 
จัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อต้าน การ
ทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

25,000 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
และก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1. ร้อยละของ 
ความส าเร็จใน 
การปฏิบัติงาน 
ตามแนวทาง 
ปฏิบัติ 

บุคลากรทุก
ระดับ มีจิตส 
านึกและ 
พฤติกรรมที ่
สามารถแยกแยะ 
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
ประพฤติ ตนเป็น
พลเมืองด ีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม สู่การ 
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

 
 

          

 



 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก และ
ค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 -กิจกรรมเคารพธง
ชาติ ไหว้พระสวด
มนต์ ร้องเพลง
สรรเสริญ
พระมหากษัตริย์ 
และ กล่าวค า
ปฏิญานเขตสุจริต 

1. ร้อยละของ 
ความส าเร็จใน 
การปฏิบัติงาน 
ตามค่านิยม 
การต่อต้าน 
และไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

บุคลากรทุก
ระดับ มีจิตส านึก
และ ค่านิยมการ 
ต่อต้านและไม่
ทนต่อการทุจริต 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 



 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

3. ส่งเสริมกิจกรรม
ท าความด ีเพ่ือ
สาธารณะแบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ  
- การเสริมสร้าง
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 
 -พัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หน่วยงานที่
เป็นต้นแบบ โดยยึด
หลักพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ 

ร้อยละของ 
จ านวนบุคลากร
ทีไ่ด้รับการ 
พัฒนาความรู้ 
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
และสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับ ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุก
ระดับ ได้รับการ
ส่งเสริม การ
สร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 

          

 

 



 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

4. โครงกายกระดับ 
การท างานให้
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  
- ประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสฯและการ 
เตรียมความพร้อม
การตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิง 
ประจักษ์ 
 
  

ร้อยละของ 
จ านวนบุคลากร
ทีไ่ด้รับการ 
พัฒนาความรู้ 
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
และสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับ ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุก
ระดับ ได้รับการ
ส่งเสริม การ
สร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 

          



 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

- การจัดท า
มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-การจัดท ามาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม 
 -การจัดท า
มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดท า
มาตรการจัดการ 
เรื่องรอ้งเรียนการ
ทุจริต  

ร้อยละของ 
จ านวนบุคลากร
ทีไ่ด้รับการ 
พัฒนาความรู้ 
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
และสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับ ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุก
ระดับ ได้รับการ
ส่งเสริม การ
สร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 

          

 

 

 



 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

-การจัดท ามาตรการ
ป้องกันการรับ
สินบน 
 -การจัดท า
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  
-การจัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
-การจัดท ามาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
 

ร้อยละ 80 ของ 
จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการ 
ประชุม มีความรู้
ความเข้าใจการ 
รายงานข้อมูล 
ผ่านระบบ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายงานข้อมูล
ผ่าน ระบบ 
ระดับ สพม./
ระดับโรงเรียน มี
ความรู้ความ
เข้าใจการ 
รายงานข้อมูล
ผ่านระบบ 

 
 

          

 

 

 



 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

5. ทบทวนแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ 
ทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2565 

หน่วยงานมี แผน 
ปฏิบัติการ ป้องกัน
และ ปราบปราม 
การทุจริตของ 
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2565 

บุคลากรทุกคน 
ในหน่วยงาน 
 

           

6. โครงการ
เสริมสร้างภาพ 
ลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสาธารณชนให้
เกิดความ เชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  
 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือ 
สร้างการรับรู้ 

-การ 
ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรใน
สังกัด และ
ชุมชนในด้าน 
การต่อต้านการ
ทุจริต 

           

 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

-สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์เพ่ือให้
เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 - สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงคต์่อต้านการ
ทุจริต 
 - สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการร้องเรียน 
 - คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน (กรณีศึกษาที่
อาจเกิดขึ้น/ Do & 
Don't) 

             

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

7. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้ม ี
ส่วนได้เสีย  
-การปรับปรุงเว็ปไซต์
สื่อสารเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
-การประเมินพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหาร 
จัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

-ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหาร 
จัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต (ช่องทาง/
การน าเสนอ
ข้อมูล) 

-พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และ
ช่องทาง ให้
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ 
ความต้องการ
ของกลุ่ม 
เป้าหมายทุก
ระดับ 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 


