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โรงเรียนวัดหนองตางู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

แผนปฏิบัติการโครงการแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตางู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการด าเนินการ

ภายใต้ โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ในกรอบ

แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลศาสตร์ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 

2561–2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และ มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(พ.ศ. 

2560-2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน3แนวทาง ประกอบด้วย  

1)ปลูกฝังวิธีคิดปลูกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

2)ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3) ปราบปรามการทุจริต 

          แผนปฏิบัติการโครงการแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตางู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

สาระส าคัญ  

ส่วนที1่ คือ บทน า น าเสนอสภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

การด าเนินงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาการวิเคราะห์ถึงผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของโรงเรียน (ITAOnline)  

ส่วนที่ 2 คือ น าเสนอบริบทที่เกี่ยวข้องได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที3่ คือ แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตางู สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญของ

โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 

ดังนี้ 

1.การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

2.การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาAnti-Corruption( Education) 

3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ITA( Online) 

 

 

 

 

 



ส่วนที1่ 

บทน ำ 
 

สภำพกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 

          ปัจจุบันปัญหาการคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่า 

จะหมดไปอีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ 

มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆเห็นกันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน 

และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต

คอร์รัปชั่น ส าคัญล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนมาช้านานจนฝัง

รากพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่ าเป็นของ

วัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบคือการทุจรติคอร์รัปชั่นเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมต่อความคิดของคนใน

ปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่ เป็นแนวความคิดของการเป็นข้าราชการ

สมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชั่นของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก 

นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และ

ปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัว

ข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ ที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชั่นในวงราชการ ไปสู่

การสูญเสียเงินรายได้ของความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ

บริการที่ม ี

จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตCorruption( Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 

ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน ในปี 

2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลงเหลือ 

36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการเร่งด่วนแนว

ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

จึงได้มียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก าหนด ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance &Clean Thailand) และก าหนดพันธ

กิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัด ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ว่า“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตCorruption( Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ50” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมี ปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริม 

  



 

การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่

น าไปสู่ สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการทุจริตมี

กลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการ

ท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก การทุจรติได้อย่างเทา่ทันสามารถป้องกันการทุจริตและมี

ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 

คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตโดยด าเนินการผ่าน  

กลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะ รู้ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือต้านทุจริตพร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง (CivicParticipation) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกโดยด าเนินการ ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์ ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการา

ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต  Corruption 

(Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี

ความ สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 

6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้นบน ของยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainable( Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยก า 

หนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นในช่วง 5 ปีแรกของการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเตรียมความพร้อมของคนในเพ่ือสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ “คนไทยไม่โกง” และ

ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 “ยับยั้ง”การสร้างกลไกและ “สร้าง

ความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการสร้างคุณจริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา ภายใต้

กรอบแนวคิด“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า การเปลี่ยนแปลงปลูกจิตส านึก 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะ 5 ประการของโรงรียนสุจริต 

 

 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด ขั้นพ้ืนฐานให้กับ

เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน ของการเตรียมการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนได้ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต(ระยะที่3 พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไก ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ประเทศชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนผู้บริหารครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท า

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ ที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. –25612580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บท การบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ

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

โรงเรียนวัดหนองตางู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติการโครงการแผนป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ

ด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีความประพฤติและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้

เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการ ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที2่ 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

สถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความรุนแรงรวมถึงการสร้างความตระหนัก ในการประพฤติ

ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในทั้งนี้สังคม ส านักงานป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก ด้านการ ด าเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ ภาคส่วนดังนั้น

สาระส าคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงานป.ป.ช. มีดังนี้ 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 

2.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

3.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

5.โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคงม่ังคั่งและยั่งยืน(Thailand 4.0) 

6.ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี3(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

สาระส าคัญท้ัง5ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต ของ

ประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่4หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“...บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่

รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนนอกจากนี้ ยัง

ก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า“รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิด

จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิ ภาพการ

ต่อต้านการทุจริต เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริม

ให้ประชาชน รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริตหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการมีประสิทธิภาพ

ที่สะดวก ที่ส าคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ

หรือกระโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล

จริยธรรมส าหรับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวการที่รัฐธรรมนูญได้ให้

ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วง



ระยะเวลาที่ผ่าน ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลมีการโยกย้ายแต่งตั้ งที่ไม่เป็นธรรมบังคับหรือชี้น าให้

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐรวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหา

ผลประโยชน์ให้กับ ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายาม

ที่จะแสดงให้เห็น อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่

จะต้องยึดมั่นรัฐ ในหลักธรรมมาภิบาลและมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักปี เพ่ือเป็นการ

ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์  การบริหาร

ราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการ การสร้างความ

โปร่งใสและธรรมมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน ก าหนดจากยุทธศาสตร์

ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพือ่วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาขงเศรษฐกิจ พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี

ความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ใ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน

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

1. ด้ำนควำมม่ันคง 

1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง

เป็นประมุข 

1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองคอร์รัปชั่น สร้างความ เชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรม 

1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ ความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภา 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาจอ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบ ภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  

 



2.ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ปรกอบการ ยกระดับผลิตภาพ แรงงานและ

พัฒนาSMEs สู่สากล 

2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ เมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 

2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 

และการวิจัยและพัฒนา 

2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกความเป็นหุ้นส่วนสร้างการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้

ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าทรัพยากรธรรมชาติ 

5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ อุทกภัย

อย่างบูรณาการ 

5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดท าขึ้นภายใต้ ความจ าเป็นในการแก้ไข

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก และก าหนดเป้าหมาย

ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงาน

ดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและ

ภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริตสืบ

เนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตนและส่วนรวมโดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วม

กระท าทุจริตโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติ

ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการ

ตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการแกป้ัญหาดังกล่าว 

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึดแนว

ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ หลัก ดังนี้ (1) 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม“คน”โดยการปลูกฝังวิธีคิด ในกลุ่มเป้าหมายเด็ก

และเยาวชนเพ่ือปฏิรูป“คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้าง ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ“ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน การด าเนิงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ซึ่งจะน าลดไปสู่การคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการ



เสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งใน

ด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ0ปี 2โดยใช้ดัชนีการรับรู้

การทุจริตเป็นเป้าหมาย ในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการ

รับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
 

1.แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตการปลูกฝัง และ และหล่อหลอมวัฒนธรรม

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึก

ความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม 

มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่

ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ

การส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ 

ระดับอุดมศึกษา ปฏิรูปเพื่อ“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความพลเมืองที่

ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ

ไปในทางทุจริตโดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใสถูกต้องเป็นธรรมไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว

ออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา มีส่วนร่วมเป็ น

เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งเสริมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง

และแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยมีมาตรการสนับสนุน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบ ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุม ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง

กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เ และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจาก

คุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุ ทางจริยธรรมด้วยมีการพัฒนายกระดับการมี

จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งจริยธรรมภายในพรรค

การเมือง 

4)ปรับ“ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรม

การต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้การดเพ่ือ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา เพ่ือสร้างความโปร่งใส

มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน ต่อพลวัตของการทุจริต 



รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของการาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการบูรณาการติดตาม ประเมินผลการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงานนั้น ขั้น

ระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปรากฏ ของเจ้าหน้าที่เช่น การ

น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาการสร้าง มาตรฐานที่โปร่งใสใน

กระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน

ตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลด ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตสร้าง

ความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบรวมถึง โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ 

กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึง รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของ

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึง สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ

ภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด

จ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีด

ความสามารถ ในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและความ 

สามารถสร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

   ค่ำเป้ำหมำย   

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

     

ปี 2561- ปี 2566– ปี 2571- ปี 2576- 

  2565 2570 2575 2580  

       

1. ประชาชนมี ร้อยละของเด็กและ ร้อยละ50 ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ80 

วัฒนธรรม เยาวชนไทย      

และพฤติกรรม มีพฤติกรรมที่ยึด      

ซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริต      

 ร้อยละของประชาชน ร้อยละ50 ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ80  

 ที่มีวัฒนธรรมค่า      

 สุจริต มีทัศนคติ      

 พฤติกรรมในการ      

 ต่อต้านการทุจริตและ      

 ประพฤติมิชอบ      



      

 ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ80 ร้อยละ100 ร้อยละ90 ร้อยละ100 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน (85 คะแนน (90 คะแนน (90 คะแนน 

 ITA 

ขึ้นไป) ขึ้นไป) ขึ้นไป) ขึ้นไป)   

       

 

 

   ค่ำเป้ำหมำย  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

    

ปี 2561- ปี 2566– ปี 2571- ปี 2576- 

  2565 2570 2575 2580 

      

2. คดีทุจริตและ จ านวนคดีทุจริตใน ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 

ประพฤติ ภาพรวม 10 50 70 80 

มิชอบลดลง 

     

จ านวนคดีทุจริต 

    

     

 หน่วยงาน 

ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ  - จ านวนข้อ 

 ร้องเรียนเจ้าหน 10 50 70 80 

 ภาครัฐที่ถูกชี้มูล     

 เรื่องวินัย (ทุจริต)     

      

 - จ านวนข้อ 

ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ  ร้องเรียนเจ้าหน 

 ภาครัฐที่ถูกชี้ 10 50 70 80 

 กระท าการทุจริต     

      

 จ านวนคดีทุจริตที่ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 



 เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง 25 50 80 90 

 ต าแหน่งทางการเมือง     

      



2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

     การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

จะต้องมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต้องมีความทันสมัยใช้กฎหมายและการบังคับ ด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพ 

และรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิมิชอบจึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริม 

การปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปราม อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายให้ เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งให้ 

ผู้กระท าความผิด และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อควบคู่ 

ไปการทจุริตและ การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อ ใน 

การด าเนินคดี 

 

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

               1) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวน 

การท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้ 

มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ 

สอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบริการทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบของทรัพย์สินและหนี้สิน 

  2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการ 

ด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และกระชับมากข้ึนเพื่อให้การ 

ด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท า เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล 

 มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนอาทิการบูรณาการ ประสานงานคดีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนิน ที่ล่าช้าและซ้บซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้ง 

ระบบให้มีความรวดเร็วพัฒนา ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ  

การปรับปรุงระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดทรัพย์สินหรือผู้ 

กระท าด าเนินการกับ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สิน 

เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการ 

 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล และ 

องค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

             3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตโดยการจัดท าระบบ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการ 

ปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะ 

และองคค์วามรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้า ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ  

ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทนั ของการทุจริต 



 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

 

   ค่ำเป้ำหมำย  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

    

ปี 2561- ปี 2566– ปี 2571- ปี 2576- 

  2565 2570 2575 2580 

      

การด าเนินคดีที่ กระบวนการ ไม่เกินร้อย ไม่เกินร้อย ไม่เกินร้อย ไม่เกินร้อยละ 

มีความรวดเร็ว ด าเนินคดี ทุจริต 25 20 15 10 

เป็นธรรม โปร่งใส ที่จ าเป็นต้องขอ     

ไม่เลือกปฏิบัติ ระยะเวลาเกินกว่า     

 กรอบเวลาปกติ     

 ทีก่ฎหมายก าหนด     

      

 จ านวนคดีอาญา ไม่เกินร้อย ไม่เกินร้อย ไม่เกินร้อย ไม่เกินร้อย 

 ที่หน่วยงานไต่สวน 4 3 2 1 

 คดีทุจริตถูกฟ้อง ของจ านวนคดี ของจ านวนคดี ของจ านวนคดี ของจ านวนคดี 

  ที่ส่งฟ้อง ที่ส่งฟ้อง ที่ส่งฟ้อง ที่ส่งฟ้อง 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร  

จัดการภาครัฐการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยในยุทธศาสตร์นี้ ได้ก าหนดกรอบ 

แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม 

วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนักมีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและ การชักจูงให้เกิดการทุจริต 

คอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและปราบรามการทและมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในจริต ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจร 

การทุจริตระหว่างนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจออกจากกทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคงม่ังคั่งและยั่งยืน(Thailand 4.0) 

โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคงม่ังคั่งและยั่งยืน(Thailand 4.0)เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศถอดรหัสออกมาเป็น2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 

(1) การสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน(StrengthfromWithin)  

(2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในThailand 4.0  

     เน้นการปรับเปลี่ยน4ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน4มิติมิติท่ี หยิบยกคือการยกระดับศักยภาพและคุณค่า 

ของมนุษย์(Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น“มนษุย์ที่ สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ 

การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบเน้นการสร้างคุณค่าร่วมและค่านิยมที่ดีคือสังคมที่มี 

ความหวัง(Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่3(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (ZeroTolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากลงระบบ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50 

วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล 

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับ ความร่วมมือจากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

ยุทธศำสตร์หลัก 

         ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดย 

ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่1“สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

      เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที“ไม่ทนต่อการทุจริต”  

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝัง 

ความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม 

ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม 

ที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่1ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการน าเสนอและรูปแบบ 

ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยะ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 1.2 การก าหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 

 จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างพลเมือง 

กระบวนการกล่อมเกลาทาง 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย 

สังคมเพ่ือต้านทุจริต 2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางคมของสื่อมวลชนและองค์กร 

 วิชาชีพ 

 2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

   



 

ยุทธศำสตร์ที1่สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

ต้านทุจริต 3.2 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการน าเสนอและรูปแบบ 

 การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกา 

 การสอนในทุกระดับ 

 3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 

ชุมชน(Community) และ 4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที 

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 

ต่อต้านการทุจริต (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่2“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุก 

 

       กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่  

การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุ มิชอบไม่ว่าจะ 

เป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่ต้องการ 

ให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชนจึงได้ก าหนด 

ให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น 

หนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้โปร่งใส มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ 

ปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่2ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ที2่ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้ 1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต้าน 

นักการเมืองแสดงเจตจ านงทา’ การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดั้ง 

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง 

ต่อสาธารณชน 1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเม 

 พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม 2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 

มาตรฐานทางจริยธรรมของ จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ 2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

ในทุกระดับ เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 

 2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

 และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 

ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

การทุจริต 3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการก าหนดกลยุทธ์ 



 และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันแล 

 ปราบปรามการทุจริต 

 3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน   

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา   

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุ  5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูป 

ต่อต้านการทุจริตส าหรับ นิติบุคคล 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 

โดยรัฐให้การสนับสนุนทุน ภาคประชาชน 

 6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 

 ก ากับดูแลและควบคุมการ 

ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง 

การเมืองของพรรคการเมืองที 

แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

 

 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด เนินนโยบาย 

และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 

6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 

ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

   

 

 



  

ยุทธศำสตร์ที3่“สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย(Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย มักเกิดจากการใช้ช่อง 

ว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย ของพรรคการเมืองการใช้อ านาจอย่าง

ไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์“สกัดก้ันการทุจริต

เชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการท ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัว  (Policy Formation) ขัน้การก าหนดนโยบาย(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย

(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย(Policy Evaluation) และ 

ขั้นป้อนข้อมูลกลับ(Policy Feedback)



 

ยุทธศาสตร์ที่3 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 

     ยุทธศำสตร์ที่3สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 

ธรรมาภิบาล 1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

 1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.5 พัฒนาเกณฑ์ชีว้ัดความเสี่ยงของนโยบายPolicy Risk Indicator (PRI) 

 1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง 

 รับผิดชอบต่อสังคม 

 1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 

 ที่เก่ียวข้อง 

 1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 

 ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 

 1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือเป็น 

 ความผิดในทางบริหาร 

 1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

 1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 

 ไปสู่การปฏิบัติ 

 1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   

(Policy Cycle Feedback)   

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ - การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเสื่อมวลชน 

การรายงานและตรวจสอบ และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย   

ไปปฏิบัติ   



4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจร 

วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การทุจริตเชิงนโยบายในองค์ 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 

ปกครองส่วนท้องถิ่น และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ยุทธศำสตร์ที4่“พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

        ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ ความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไก 

ด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ 

มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ที4่พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ป้องกันการทุจริต 1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน 

 และภาคประชาสังคม 

 1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 

 มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

 1.4 ยกระดับกลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการป้องกัน 

 การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

ยับยั้งการทุจริต 2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัต ิ

 2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 

 การปฏิบัติ 

   



 

ยุทธศำสตร์ที4่พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที 

ปัญหาการทุจริต 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 

 ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 

 การทุจริต( ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปล 

สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ พฤติกรรม 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4.2 ก าหนดแผนการติดตอ่สื่อสารการตลาด(Integrated Marketing 

 Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนาวิเคราะห์และ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่ง 

บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด เนินงานของหน่วยงาน ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางกา   

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับ   

การทุจริตของประเทศไทย   

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

ด าเนินการตามหลัก 6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ 

บรรษัทภิบาล หลักธรรมาภิบาล 

 6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท 

 อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 

องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 

บุคลากรด้านการป้องกัน มาตรฐานสากล 

การทุจริต 7.2 ต่อยอดขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับการป้องกัน 

 การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 



การด าเนินการตามอนุสัญญา 8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อ การป้องกันการทุจริต 

การทุจริตค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง 

Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว 

Corruption : UNCAC) การทุจริต 



 

ยุทธศำสตร์ที5่ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำร

ปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร ์

               การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ 

ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

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

การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการ

ทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดีการทุจริต จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระท าการทุจริตจะ

ได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา

ลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่5ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 

   ยุทธศำสตร์ที5่“ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 

ร้องเรียนการทุจริตให้มี การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 

ประสิทธิภาพ 1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 

ความเคลื่อนไหวและความ ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม 

ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 

 2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้ 

 ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 



 

   ยุทธศำสตร์ที5่“ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 

พัฒนากลไกพิเศษในการ 3.2 การสร้างมาตรฐานการดeเนินการปราบปรามการทุจริต 

ปราบปรามการทุจริตที่มี 3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ(Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

 ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตขอ 

กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต 

ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 

ทุจริตและสอดคล้องกับ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

 4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพ่ือให้ความเห็น 

 ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 

 การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 

 ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต 

 4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ 

 4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 

 กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 

 การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวก 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 

ในการปราบปราม หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 

การทุจริต 5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 

 5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ 

 หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ 

 ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน(Witness) และผู้ให้เบาะแส 

คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ 

(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 



ในกระบวนการปราบปราม ปราบปรามการทุจริต 

การทุจริต 6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้ 

องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ ในเชิงสหวิทยาการให้แกเ่จา้หนา้ที่ปราบปรามการทุจริต(Non-training) 

เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ 

ปราบปรามการทุจริต และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ 

 (Training) 

   



 

ยุทธศำสตร์ที5่“ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

 กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์  

  7.3 การแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน  

  เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต  

 8. การเปิดโปงผู้กระท าความ - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง  

 ให้สาธารณชนรับทราบและ ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณ  

 ตระหนักถึงโทษของการกระท า อย่างกว้างขวาง  

 การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด   

 9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมา  

 ด าเนินคดีทุจริต ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม  

  เปลี่ยนแปลงไป  

    

    



 

ยุทธศำสตร์ที6่“ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

           เป็นก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ 

การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัด 

ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการรวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงานได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่6  ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 

    ยุทธศำสตร์ที่6“ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจรติของประเทศไทย” 

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ศึกษาและก ากับติดตาม 1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 

การยกระดับดัชนีการรับรู้ แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับ(CPI) 

การทุจริต(Corruption 1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการ 

Perceptions Index :CPI) การทุจริตของประเทศ(CPI) 

ของประเทศไทย 1.3 เร่งรัดและก ากับติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนี 

 การทุจริตของประเทศ(CPI) 

 1.4 การจัดการการรับรู้(Perceptions) 

   



 

 

ยุทธศำสตร์ที6่“ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

2. บูรณาการเป้าหมาย 2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (ยุทธศาสตร์ที่1- 

การป้องกันและปราบปราม ยุทธศาสตร์ที่5)เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI)ของ 

การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี ประเทศ 

การรับรู้การทุจริต(Corruption 2.2 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย  



ส่วนที3่  

 แผนป้องกันและปรำบปรำมทุจริตในสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดหนองตำงู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดหนองตางูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 

เขต2  การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการ

ด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริ ตการปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และข้อ

กล่าวหาครู บุคลากรทางการ ศึกษาท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีคุณธรรม

มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบบียบแผนของ

ทางราชการที่เก่ียวข้องได้ 

  ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ2563.ศ. การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน

ข้อเท็จจริงการแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบที่ข้อกฎหมายก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดหนองตางู ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 นั้นโรงเรียนวัดหนองตางู ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

 

 

 



วิสัยทัศน์ 

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการ สถานศึกษาร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 

1.เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลนักเรียน 

2.บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ

ปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา 

3.ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้ 

และมีประสิทธิภาพ 

5.ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา อย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส 

และเป็นธรรม 

2.เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  

ต่อประชาชน 

3.เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการปฏิบัติ 

4.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบ 

ปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์และมำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ีี 1 :เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษาในการ

รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและจัดระเบียบป็นกลไก

ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน ชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ แก่ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 

2.ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพื่อให้

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน คุณธรรมและ

จริยธรรม 

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3.ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมองกันและปราบปรามการด้านการป้องกัน

การทุจริตสถานศึกษา 

3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลักสูตร บังคับท่ีใช้

ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริตสถานศึกษา 

 



4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ

ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมียกย่องานิยมเชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ

ปฏิบัตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม ทุจริต

สถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน

การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ผู้ปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน ความ

ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1.บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ เป็น

พลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กร

ทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและอิสระในการ

ท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสือระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 



2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น

การมีส่วนจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด เนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษา 

 

ยุทธศำสตร์ท ี3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

 วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกใน การตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และ

มีประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน

ทุกภาคส่วน 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1.พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ บริหารงาน

บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน 

อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ ความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 

1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

 



2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ย 

 4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่4 : พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต สถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 

ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กร 

 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

2.สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรบัผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 

 



3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูคลากรทางการศึกษาบุ นักเรียนหลักสูตรการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ และ

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัปราบปราม

การทุจริต 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.โรงเรียนวัดหนองตางูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส าานึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตาม ระเบียบ

วินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 

3.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

4.โรงเรียนวัดหนองตางูปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางปฏิบัติ 

5.โรงเรียนวัดหนองตางูมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา 

6.ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดหนองตางู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ

2563  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ

รับผิดชาให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษามีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม การ

ปฏิบัติหน้าที่โดยการ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิ



บาลสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ลด

น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ

อาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ 

จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วนราชการ

และ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี

ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี 

ปฏิบัติ ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ

ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวั ดและ

ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีก ด้วย 


