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ค าน า  

รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง กับยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตาม แนวทางการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง1 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝง 
ความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพ ในการปราบปรามการทุจริต  

รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต บทวิ
เคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของโรงเรียน (ITA) สวนที่ 2 การ
ดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ปญหาและ อุปสรรค ขอเสนอ
แนะและแนวทางการพัฒนา  

ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทํารายงานผลการ ดําเนินการปอง
กันการทุจริตประจําปโรงเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสําเร็จ เพื่อเปน กรอบ
ทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย สําคัญ อันจะ     
สงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนวัดหนังลดนอยลง 

  
 
 
 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

สารบัญ  
                                                                                   หน้า  

ค าน า              2  
สารบัญ             3 
ส่วนที่ 1 บทน า            4  

ความเป็นมา            4  
2. การด าเนินงาน           6 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 1           6  
- ยุทธศาสตร์ท่ี 2            8  
- ยุทธศาสตร์ท่ี 3          10 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 4                  11 
3. ผลการด าเนินงาน         13 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง                     15 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านพรุใหญ่     21 

ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงาน         31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1  
บทน า 

 

ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค 
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต 
เชิงนโยบายการทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวง
กว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ 
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสีย 
ค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 
ท่ี 3 (2560– 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท 
สําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่าง 
แท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ท้ังสองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและ 
หน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคํานงึถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ภาควิชาการองค์กรสาธารณะส่ือมวลชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผล



5 
 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณท้ังนี้เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 
(Zero3 Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ 
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบ 
ยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ
อันส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานลดน้อยลง 

ข้อมูลของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเขตบริการ 1 หมู่ คือ หมู่ 2 มี
การจัดการศึกษาต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

เพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ
อย่างชัดเจน โรงเรียนบ้านพรุใหญ่จึงได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ดังนี้ 

ที่ต้ังส านักงาน 
 51/2   หมู่ 2  ตําบลบางหมาก  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  92110 

โทรศัพท์  091-8505628      โทรสาร  -    Website: www.banpruyai.ac.th 
E-mail  address : banpruyai@hotmail.com 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร 

ผู้รับผิดชอบงาน 4 ฝ่าย 

mailto:banpruyai@hotmail.com
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1. นางสาวช่อทิพย์ จําปา   หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
2. นายภัทรชนน คงนคร   หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ 
3. นางสาววาสนา ปานพรม  หัวหน้างานฝ่ายบุคคล 
4. นางหนึ่งหทัย   ปานทอง หัวหน้างานฝ่ายบริหารท่ัวไป 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่  มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์   ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  มีคุณธรรมยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย  มีใจรัก
ส่ิงแวดล้อม  และน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลักการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
พันธกิจ / เป้าประสงค์ 

1.  การวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้นักเรียนคิดปฏิบัติจริง 
3.  จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ภูมิปัญญาไทย 
4.  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการร่วมมือกนัพัฒนาโรงเรียน และการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
6.  จัดระบบข้อมูล  สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการนําไปใช้ 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA) โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก 

ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสถานศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ได้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานสึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบติราชารของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน“ระบบงาน” และ 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
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2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสํารวจ Evidence – Based) 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal) 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 

แนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ 

กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการ 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ 

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกําหนด 
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง 

ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย 

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

และพัฒนา SMEs สู่สากล 
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(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 
ศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ 
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ 
ปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50 
วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบโดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 
การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ 
เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

1.1 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบการ 
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 
1.2 การกําหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร 
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ 
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบการ 
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม 
ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน 
แน่วแน่ของประชาชนจึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.พัฒนากลไกการกําหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการ 
ทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ 
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกํากับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน 
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตท้ังในระดับชาติ
และท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการกําหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ี 
มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ 
แก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน  

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
กํากับดูแลและควบคุมการ 
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองที ่
ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกต้ัง 
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่3“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด 
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรค 
การเมืองการใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี3จึงได้ 
กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ 

11 นโยบายผ่านการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) 
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 
 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย 
ท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด 
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน 
สาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนาวิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมิน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สําหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและ 
ส่งเสริมการดําเนินการตาม 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การต่อต้านการทุจริตค.ศ. 
2003 (UnitedNations 
Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวมการแลกเปล่ียนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 

 

 

 

  



16 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวด เร็ว
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบ ปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตราเป็น
กฎหมาย (Legislation)การบังคับใช้กฎห มาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) 
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็วและ
ผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริตอัน
จะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคล่ือนไหวและความ 
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับ 
ใช้กฎหมายในการปราบปราม 
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต 
ของการทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว 
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชนส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง 
เบาะแส(Whistleblower) และ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทํา 
ความผิดให้สาธารณชนรับทราบ 
และตระหนักถึงโทษของการ 
กระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว่าง 
ประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดกํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางานรวมไปถึงการ 
บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศโดยมี 
กลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี 

21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน  
ด้านท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาท่ีผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าท่ีบางส่วนกลายเป็น
สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
เพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก 
ท้ังยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขอ
อนุญาตซ้ําซ้อนใช้ระบบตรวจสอบท่ีไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขันจัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมลํ้าใน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษาและกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI) 
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลท่ีใช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัดและกํากับติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต(Corruption 
PerceptionsIndex : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 -ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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สังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทํา
ธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีซ้ําซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ี
ยืดยาวปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะ
หน้าไปตามลําดับความจําเป็น แลตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลา
ดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจ
โดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะเฉพาะหน้าจะเนน้การปรับปรุงหน่วยงานใหบ้ริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการ
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรก 
    แซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลขอเจ้าหน้าท่ีฝ่าย    
   ต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น 
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านท้ังจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ 
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การ
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ใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็น 
ทางการ เมื่อวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส 
และAnti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสท่ีสุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ําใดๆ ท้ังส้ิน และยืนยันว่าไม่มีการนําช่ือหรือทีมงานท้ังสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ 
ท้ังส้ินส่ิงท่ีสําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไวใ้นบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมี
วิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทํา 

 
ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรยีนบ้านพรุใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
พันธกิจ : 

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนัการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต 

เป้าประสงค์ : 
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 : 
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมี 

ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้ 

เกิดภาวะท่ีไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มต้ังแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน 
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี 
ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและ 
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
ความสําเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ 
ต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี 
จิตสํานึกและพฤติกรรมท่ี
สามารถแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรมสู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และกําหนดนโยบาย 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์/กําหนด 
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
- การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละ 80 ของ 
ความสําเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตาม
แนวทาง 
ปฏิบัติ 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

  - การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงาน 
- การออก/ติดตาม 
แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้ 
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย 
กระทรวงในการ 
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

  

 2. สร้างจิตสํานึกท่ีตัว 
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริตให้ดํารง 
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูม ิ

2. ปลูกฝังและสร้าง 
จิตสํานึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
- จัดเสวนา“สุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน” 

2. ร้อยละ 80 ของ 
จํานวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้
และได้รับการ
ปลูกฝังให้มี 
ทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

- 

 3. ปรับฐานความคิด 
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ 
ดําเนินงาน 

3. พัฒนาเสริมสร้าง 
ฐานความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ “การกระ 
ท่าท่ีถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
- การสร้างความรับรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับข้าราชการ 
ใหม่ 

3. รอ้ยละ 80 ของ 
จํานวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความ 
ตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

 4. ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมทํา 
ความดีเพื่อสาธารณะ 
แบ่งปันลดความเห็นแก่ 
ตัวโดยยึดหลักพอเพียง 
มีวินัยสุจริตจิต 
สาธารณะ 

4. ร้อยละ 80 ของ 
จํานวนบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ 
จริยธรรมและ
สามารถนําความรู้
ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย 
ท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

(บาท) 
1.สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมายเพื่อผลักดัน 
ให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน(CPI) ของประเทศ 
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1.สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือสูงกว่า 
เป้าหมายเพื่อผลักดัน 
ให้ดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของ
สถานศึกษา(ITA) 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์
ประจําปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

1. ค่าคะแนนเฉล่ีย 
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา(ITA) 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

(บาท) 
 2. ขับเคล่ือนนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ ประจําป ี2564 

2. หน่วยงานม ี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจําปี  2564 

- 

2.เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
ในองค์กรและสาธารณชน
ให้เกิดความเช่ือมั่นใน 
กระบวนการทํางานด้าน
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

3. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี 
และการดําเนินงาน ใน
ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต 

3. พัฒนาเสริมสร้างส่ือ 
ประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้
ง่ายน่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- ส่ือประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน(กรณีศึกษาท่ีอาจ 
เกิดขึ้น/Do & Don’t) 
- ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน 
 

3. จํานวนรูปแบบ 
กาประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู้ 

- 

 4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหาสาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสมสอดคล้อง 
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

4. การจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ประชา 
สัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

4. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
ระบบบริหารจัด 
การงานส่ือสาร
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (ช่องทาง/ 
การนําเสนอข้อมูล) 

- 

 5. พัฒนา วิเคราะห์ 
และบูรณาการระบบ 

การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ 

สํานักงานให้สูงขึ้น 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงานรองรับการ 
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสกิจกรรมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5. ดัชนีการ
ประเมินคุณธรรม
และความ 
โปร่งใสของ
โรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่ (ITA) 
ระดับสูงขึ้น 

- 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. การประกาศเจตนารมณ์/ 
กําหนดนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

1. ร้อยละของความ 
สําเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตาม 
แนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับมี 
จิตสํานึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

 
- 

  

 

      

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก 
และค่านิยมการต่อต้านและไม่ 
ทนต่อการทุจริต 

2. ร้อยละ 80 ของ 
จํานวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมม ี
ความตระหนักรู้
และได้รับการ
ปลูกฝังให ้
มีทัศนคติและ 
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับ 
การทุจริต 

บุคลากรในสงักัดมี 
จติสํานึกและ 
ค่านิยมการต่อต้าน 
และไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 

- 

 

 

       

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. พัฒนาเสริมสร้างฐาน 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

3. ร้อยละ 80 ของ 
จํานวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความ 
ตระหนักและปฏิบัติ 
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่องผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรในสงักัดมี 
จิคสํานึกและสมารถ 
คิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

 
- 

  

 

      

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 

4. ส่งเสริมกิจกรรมทําความดี 
เพ่ือสาธารณะแบ่งปันลด 
ความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลัก 
พอเพียงมีวินัยสุจริตจิต 
สาธารณะ 

4. ร้อยละของ 
จํานวนบุคลากรที่ 
ได้รับการพัฒนา 
ความรู้เก่ียวกับ 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมและ 
สามารถนําความรู้ 
ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

บุคลากรในสงักัด 
ได้รับการพัฒนา 
ความรู้เก่ียวกับ 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมและ 
สามารถนําความรู้ 
ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที 

- 

 

 

       

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

5. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ 
ประเมินด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่ (ITA)สูงข้ึน 

ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดําเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย หรือ 
สูงกว่าเป้าหมายเพ่ือ 
ผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอรร์ัป 
ชัน(CPI) ของประเทศ 
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

 
- 

    

 

    

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 

6. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ประจําปี 2564 

หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจําปี 2564 

แผนปฏิบัติก า ร 
ป้องกันการทุจริต 
ประจําปี 2564 

- 
 

 

       

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 

7. พัฒนาเสริมสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ 
สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน 
การทุจริต เพ่ือสร้าง 
การรับรู้และไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 

- 

   

 

     

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

8. การจัดทําและดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ 
โดยการ มีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อ
ระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต
(ช่องทาง/การ
นําเสนอข้อมูล) 

ความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อระบบ 
บริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพ่ือ 
ต่อต้านการทุจริต 
(ช่องทาง/การ
นําเสนอข้อมูล) 

 
- 

  

 

      

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ 
มาตรฐานการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 

ค่าดัชนีการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสของโรงเรียน 
บ้านพรุใหญ(่ITA) 
สูงข้ึน 

ดัชนีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสสูงข้ึนส่งผล 
ให้ดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน(CPI) ของ 
ประเทศไทยเพ่ิม
สูงข้ึน 

- 

  

 

      

กลุ่มงาน 
บริหารงานทั่วไป 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

2. โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
- กิจกรรมเสวนา "สุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 
3. โครงการพัฒนาเสริมสร้างฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
4. กิจกรรมทําความดีเพื่อสาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลัก
พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

5. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ 
- การจัดทํามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
- การจัดทํามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
- การจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
- การจัดทํามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
- การจัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน 
- การจัดทํามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

6. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประจําปี 2564 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

7. พัฒนาเสริมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์สร้างสังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
- สร้างส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
- สร้างคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์โรงเรียน) 
8. กิจกรรมการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์โดยการ มี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
- สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อระบบการบริหารงานส่ือสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 

รวมทั้งสิ้น -  
 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ         ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
           
      (นางหนึ่งหทัย  ปานทอง)         (นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 
      ครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ่               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
 



ส่วนท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ประจําป ี งบประมาณ 2564 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้กําหนดให้มีการประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
พร้อมจัดทําประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความตระหนัก รู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจริตและรู้จักคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์
ทับซ้อน) ท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างจิตสํานึกท่ีตัวบุคคลให้มีความตระหนัก รู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ดํารงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรในโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีดี สามารถคิด 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) และเกรงกลัวในบทลงโทษ
ในการกระทําการทุจริตและรับทราบถึงความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต 
 ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ โดยผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่  (นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และได้แถลงนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ พร้อมจัดทําประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือ
ปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รู้จัดคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ไม่ม ี
ภาพกิจกรรม 

 

        



32 
 

2 . โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ทางโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้กําหนดให้มีการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรใน วันท่ี 5 มิถุนายน 2564 ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม
วัฒนาพาร์ค อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

2) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้สูงขึ้น 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสังกัด (บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร : IIT) จํานวน 
 15 คน จํานวน 1 วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
เชิงคุณภาพ 

1) บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานดัชนีตัวชี้วัดการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้นกว่าร้อยละ85 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่  ได้ดําเนินการจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านน้ําฉา ตามโครงการ
ประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ผลการดําเนินงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สูงกว่าร้อยละ 85 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ไม่ม ี
ภาพกิจกรรม 
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