
 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดควนธานี 
ที่ 022/๒๕๖5 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา (ITA) 
 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5                  

 --------------------------------------------------------------- 
ด้วย โรงเรียนวัดควนธานีได้ ดำเนินกิจกรรมการบริหารงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตโรงเรียนวัดควนธานี  (ITA) ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยดำเนินการให้เป็นไป 
       อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้สถานศึกษา  
       ขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียน เพื่อส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส่งเสริมความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและการการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการ 
ศึกษาต่อในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถื่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือ 
เป็นสมาชิกที่ดีของของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

       และได้ผลดี อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556  
       มาตรา 37 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
  ๑.1 นายไพศาล  นาคแป้น   ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
  1.2 นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น   หัวหน้างานบริหารวิชาการ            กรรมการ 
  1.3 นางสาวสภุาวิดา  ไกรทอง   หัวหน้างานบริหารบุคคล      กรรมการ 
  1.4 นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ   หัวหน้างานบริหารทั่วไป      กรรมการ 
  1.5 นายรักษพล  กล่อมพงษ์    หัวหน้างานบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
           1.6 นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบุตร             พนักงานราชการ     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาสนับสนุนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินงาน 
   ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี 

        2.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๑.1 นายไพศาล  นาคแป้น    ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
  1.2 นายรักษพล  กล่อมพงษ์          ครูชำนาญการ                   กรรมการ 
  1.3 นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ    คร ู                 กรรมการ 
  1.4 นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น          คร ู                กรรมการ 
  1.5 นางสาวสภุาวิดา  ไกรทอง          ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
  1.6 นางสาวปนิตา จันทร์จารุ    ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
           1.7 นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบุตร              พนักงานราชการ                กรรมการ/เลขานุการ 
  1.8 นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์            ธุรการ              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



 มีหน้าที่ 
1. วางแผนดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวัดควนธานี 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวัดควนธานี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในโรงเรียนวัดควนธานี 
4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้แผนปฏิบัติการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดควนธานีแก่นักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดควนธานี โดย

เน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทังภายในและภายนอกให้ทราบ  

 ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและตั้งใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และผลดีทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17 เดิอน พฤษภาคม  พ.ศ. 2525    เปน็ต้นไป 

            สั่ง  ณ วันที่  ๑7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
                 (นายไพศาล  นาคแป้น) 
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

คําสั่งโรงเรียนวัดควนธานี  
ที่ 039/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

............................................ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที่ 23 มกราคม 2561  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในโรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนวัดควนธานี ดังต่อไปนี้ 

1. นายไพศาล  นาคแป้น   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี  ประธาน 
  2. นายรักษพล  กล่อมพงษ์    หัวหน้างานบริหารงบประมาณ  รองประธาน 
3. นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง  หัวหน้างานบริหารบุคคล   กรรมการ 
4. นายสาธิต  สโุขวัฒนกิจ  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
5. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น  หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
6. นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์  ธุรการ     กรรมการ 

  7. นางสาวสวุิมล  วงศ์เทพบุตร         พนักงานราชการ  กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของโรงเรียน
วัดควนธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อไป  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายไพศาล  นาคแปัน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 

 
 
 



โรงเรียนวัดควนธานี 
(ปีงบประมาณ 2565 – 2567) 

ความเป็นมา 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค สำคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ
สินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง นโยบาย การ
ทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้ ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหาร ราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น ข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้ง ของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้
สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
บูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท สำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้าง
ระบบและกลไกท่ีมีอิสระ อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ  ตลอดจน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์าติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์ การทุจริตที่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมเพ่ือให้เข้ามามีส่วน ร่วมในทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก ปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง เข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 จึงได้จดัทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจรติมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน การติดตาม ตรวจสอบ
แจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดควนธานีมีระบบการทำงาน และการ
ตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  โรงเรียนวัดควนธานีได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 วิสัยทัศน์ 
         ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 พันธกิจ 
         สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
         ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

 วัตถุประสงค์หลัก 
  ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
  ๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  ๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ ร่วมมือ
จากประชาชน 
  ๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต และ
ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลา 
ทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 
๑.๒ การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมใหมีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน และองค์กร 
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตราวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต 

๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ 
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน การ
สอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต ตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วม  
ของชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือ 
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคม ที่ผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดัน ให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย 
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซ่ึง
เจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจรตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ โปร่งใสปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน 
จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑.พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมือง 
แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตต่อสาธารณชน 

๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมือง ใน 
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือ 
ก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ 
ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการกำกับติดตาม มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของนักการเมือง และ 
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ นักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม ของ 
นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนด  
กลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงใน 
การต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนด  
กลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ 
การแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร 
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ 
และเหมาะสม 
๔.๒ จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน การทุจริต 
สำหรบั ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตใน 
รูปแบบนิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับ ดูแล และ 
ควบคุมการดำเนินงาน ตามเจตจำนง ทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดง ไว้ต่อ
สาธารณะ 

๖.๑ กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนิน 
นโยบาย และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้
มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกัน การ
ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับ 
ประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก เกิดจากการใช้
ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของ พรรคการเมือง การใช้
อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด กระบวนการ นโยบาย ผ่าน
การก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย  (Policy Formation) ขั้นการกำหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำ นโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูล กลับ (Policy  Feedback) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการ 
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator 
(PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย ที่ 
เกี่ยวข้อง 
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำ 
นโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle 
Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการ 
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล 
ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมใหม้ีการศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตาม และ ตรวจสอบ การทุจริต เชิง 
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ในการตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและ ไร้
การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดย อาศัย ทั้งการ
กำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน 
การทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละ 
ระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาค ประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกัน เพื่อยับยั้ง 
การทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่ การ
ปฏิบัติ 
๒.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔ . พัฒนารูปแบบการ สื่อสารสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 
๔. ๒ กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด ( Integrated 
Marketing Communication: IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕ . การพัฒนา วิเคราะห์และบรูณาการ 
ระบบการประเมินด้าน คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ 
หน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนน ดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
ของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและ ความ 
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน ดำเนินการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชน ที่ปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจรติ 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิง 
สร้างสรรค์ของ บุคลากร ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ 
ดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(United Nations Convention against 
Corruption: UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลัง 
ของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การปรับปรุงและ 
พัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการ
ปฏิรูป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยในการพัฒนากลไก การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริต
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริต จะ
ได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความ ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมี 
อัตราลดลงได้ในที่สุด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรงุ ระบบรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตให้มีประสทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ต่อต้าน การ
ทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ 
เคลื่อนไหว และความถูกต้องของ 
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ การตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต 
๒.๒ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ หนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรงุ กระบวนการและพัฒนา 
กลไกพิเศษในการปราบปราม การ
ทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้น
สังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปราม การ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต และสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๒ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การ
ทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๓ การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความ 
เร่งด่วนและสถิติการทุจริต 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
๔.๕ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ กฎหมาย 
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ 
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองใน 
การปราบปรามการทุจริต 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงาน ปราบปรามการทุจริต 
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงาน ประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ ข่าว
กรองประกอบการ ปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ 
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีด 
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้ 
สาธารณชนรับทราบ และตระหนัก 
ถึงโทษของการกระทำการทุจริตเมื่อ 
คดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ 
เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

๙ . การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริต 
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย” 
 เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ ค่าดัชนี 
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล 
และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศโดยมี กลยุทธ์ การดำเนินงาน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษาและกำกับติดตาม การ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index 
:CPI) ของ ประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม แต่ละ 
แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
ของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วย การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ 
ดัชนี การรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) 
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ ประเทศ 
๒.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดควนธาน ี

 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการดังนี้ 
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดกิจกรรม 
และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปี 2565 ทบทวน/ วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่าง ๆ 

 
 

           

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปี 2565 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัตกิารฯ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2 

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ             

5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถศึกษาตรัง เขต 2 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2 รับทราบ ต่อไป 

            

 
 
 
 



แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดควนธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 

หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดควนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 นั้น โรงเรียนวัดควนธานีได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยกำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรปลอดการทุจริต บนพื้นฐานของความพอเพียง 
พันธกิจ : ๑. สร้างจิตสำนึกและร่วมกันต่อต้านป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
  ๒. สร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษาในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ผู้เรียนเกิด
ทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน ระดับดี สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
  ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
นักเรียน ข้าราชการ 
ครู และบุคลากร 
ทางการศกษา 
พนักงานและลูกจ้าง 
ในสถานศึกษา 

ประยุกต์หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็น 
เครื่องมือส่งเสริมให้ 
มีระบบและ 
กระบวนการกล่อม 
เกลาทางสังคมเพ่ือ 
ต่อต้านทุจริต 

1. โครงการพัฒนา 
สถานศึกษาตาม 
แนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
❖ บริษัทสร้างการดี 
❖ การการ 
❖ เรียนการสอน 

โรงเรียนสุจริต 
❖ การประเมิน ITA 
❖ ปปช.น้อย 

นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาระบบและ 
จัดการองค์ความรู้  
การป้องกันการทุจริต
ตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนได้รับการ
กลอ่มเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยเพื่อ 
สร้างพลเมืองที่ดี 

1,000.- 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
นักเรียน ข้าราชการ 
ครู และบุคลากร 
ทางการศกษา 
พนักงานและลูกจ้าง 
ในสถานศึกษา 

ประยุกต์หลัก 
ประชาธิปไตยเป็น 
เครื่องมือส่งเสริมให้  
มีระบบและ 
กระบวนการกล่อม 
เกลาทางสังคม เพื่อ 
ต่อต้านทุจริต 

1. โครงการ 
ประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน 

นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาระบบและ 
จัดการองค์ความรู้ การ
ป้องกันการ ทุจริตตาม
แนวหลักประชาธิปไตย 
นักเรียนได้รับการ 
กล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ปฐมวัยเพื่อ 
สร้างพลเมืองที่ดี 

500.- 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
นักเรียน ข้าราชการ 
ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา พนักงาน
และลูกจ้าง ใน
สถานศึกษา 

วางมาตรการเสริม ใน่
การสกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย บนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1. แผนตรวจสอบ 
ภายใน ประจำปี 
พ.ศ. 2565 

ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา พนักงาน
และ ลูกจ้างใน 
สถานศึกษาทุกคน 
ปลอดการทุจริต 

500.- 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
นักเรียน ข้าราชการ 
ครูและบุคลากร 
ทางการศกษา 
พนักงานและลูกจ้าง 
ในสถานศึกษา 

พัฒนาสมรรถนะ และ
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

1.การอบรมเพ่ือการ 
พัฒนาบุคลากรและ 
สร้างขวัญกำลังใจ  
(การดำเนินการทาง 
วินัยไม่ร้ายแรงและ 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
ขัดกันของ 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม) 

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
ได้รับการพัฒนา และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็น
มืออาชีพด้านการ
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
ผู้บริหารสถานศึกษา ปรับปรงุระบบ

รบัเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมการ 
ตรวจสอบ ระบบ 
การรบัเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะครูเข้าใจ 
ระบบและช่องทาง 
ร้องเรียนสามารถรับ 
เรื่องร้องเรียนและ 
ปฏิบัติตามข้ันตอน 
ได้อย่างถูกต้องและ 
รวดเร็ว 

- 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู 

ศึกษาและกำกับ 
ติดตามการยกระดับ
ดัชนีการ รับรู้การ
ทุจริต (CPI) ประสาน
ความ ร่วมมือภายใน
และ หน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือความ
โปร่งใส ในการบริหาร 
สถานศึกษา 

1. การประชุม/ 
ประเมิน 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
2. การสร้างความ 
ร่วมมือเครือข่าย ต้าน
ทุจริตกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะครูเข้าใจ 
สถานศึกษามีการ 
บริหารงานอย่างเป็น
ระบบและไม่พบ การ
ทุจริตทั้งภายในและ
ภายนอกในการ 
บริหารรสถานศึกษา 

- 

 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนวัดควนธานีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน สถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น 
 4. โรงเรียนวัดควนธานีปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 
แนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนวัดควนธานีมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรตใน 
สถานศึกษา 
 6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 



บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดควนธานี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 
2567  จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของคณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผล อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  แล้วก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุก
ภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับจังหวัด และระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 
 



 

 


