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ค าน า 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.2561 –๒๕๖๔)   
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความ
เป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของ
การจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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        ส่วนท่ี ๑ บทน า 
 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ ได้ประกาศนโยบายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย          การ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   ต่าง ๆ ที่ไม่
จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ     จัดจ้าง การ
อนุญาต  อนุ มั ติ  และการขอรั บบริ การจากรั ฐ  ซึ่ ง มี ขั้ นตอนยื ดยาว ใช้ เ วลานาน  ซ้ า ซ้ อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่ งส่งเสริมปลูกจิตส านึก                   
ให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุล
อ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
รวมทั้ง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณ        และ
ต่อเนื่องโดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง 
และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่
ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การ
ปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน
ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
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  คณะรัฐมนตร ี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาตติ้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจรติ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผา่นยุทธศาสตร ์๖ ด้าน ได้แก ่สรา้งสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจรติ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงคข์องยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัจากทั้งภายในและตา่งประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบ        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับน้ี 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต           ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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                   ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
  
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย
ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนว่ยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี ้
  1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
  2) ดัชนีความพร้อมรับผดิ (Accountability Index) 
  3) ดัชนีความปลอดจากการทจุรติในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
  5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
  1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
  2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
  3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
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   คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ปี 2558 - 2561 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้เข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 แสดงดังนี ้

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 

771.      

 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 
  

 
71.26 

 
79.88 

 
76.16 

 
80.21 

 
85.89 
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                      แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  

                                             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 2.  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 4.  เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ           
ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 
 1. ด้านความมั่นคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
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 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
 ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ 
ตัวชี้วัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
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 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

 วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับที่สูงขึ้น 

 ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทกุช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสตูร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทจุรติตามแนวคดิแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชพี และมีการประกาศใช้อยา่งจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสรา้ง
พลเมืองที่ด ี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทกุช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชพี 
๒.๖ พัฒนามาตรวดัทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใชใ้นการกล่อมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจรติ 
๓.๒ พัฒนาหลักสตูร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทจุรติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทจุรติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

๔. เสริมพลังการมีสว่นรว่มของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สรา้งชุมชนเฝ้าระวัง ต่อตา้นทุจริต 
๔.๒ สรา้งความตื่นตวัในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
ต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               -๑๒- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่ว แน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมือง
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้น
การทจุรติต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อตา้นการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจรติและ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรดัการก ากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากบัติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 
 



                                                    -๑๓-  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคสว่น
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจรติ 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะหแ์นวทางการก าหนดกลยทุธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความรว่มมือระหว่างภาคส่วนตา่ง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ
เพื่อให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จดัท าแผนการปฏิรปูระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจรติส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจดัตั้งกองทุนต่อตา้นการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจรติส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวตักรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่
ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณตอ่นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จดัท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการทีพ่รรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย  

 



                                                    -๑๔- 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกดั
กั้นการทจุรติเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตวันโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลกัธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วดัความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จา่ยงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสรา้งความโปรง่ใสในกระบวนการพจิารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
๑.๙ การก าหนดความรบัผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจรติเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทาง
บริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการตดิตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกดั
กั้นการทจุรติเชิงนโยบาย (Policy 
Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิ
บาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธรุกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 
 
                        
 
 
 
 
 



                                           -15- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (ต่อ) 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ตดิตาม และตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายในองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพือ่สร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรูใ้นการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทจุรติให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทจุรติในแต่
ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหวา่งภาครฐั 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนรว่มกับระบบการป้องกันการทจุรติ 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทจุรติ 

๒. สรา้งกลไกการป้องกนัเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

๒.๑ สรา้งกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทจุรติ 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูก่าร
ปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการตดิตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุรติ 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพือ่ลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุ้ลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให ้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทจุรติ (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

 



-๑๖- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทจุรติของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สรา้งแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกบัภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรดา้นการ
ป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค ์ส าหรับการป้องกัน 
การทจุรติ 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสญัญา 
สหประชาชาตวิ่าด้วยการต่อตา้น 
การทจุรติ ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจรติ 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สรา้งแนวทางการปอ้งกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจดัการคลัง
ของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทจุริต 

 
 
 
 
 

 



                                              -๑๗- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก  
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริ ต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผล  
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ”  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทจุรติให้มีประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทจุรติต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมไปถึงระบบ
การติดตามทรัพย์สินคืนจากการทจุรติ 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม
การทจุรติที่ม ี
ความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเรว็ยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทจุรติ 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 

 
 
 
 
 



                                                                 -๑๘-  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” (ต่อ) 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวตั
ของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทจุริตด าเนินการได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวตัิการตามสนธิสญัญา เพื่อให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งดว่น และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครฐัต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทจุรติหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองใน
การปราบปราม 
การทจุรติ 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองดา้นการปราบปรามการทจุรติ 
5.3 การประสานความรว่มมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจรติ 
 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปราม 
การทจุรติ 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได ้
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทจุรติ 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

 
 
 
 
 
 



                                                            -19-                                       
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” (ต่อ) 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหนา้ที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรูใ้นเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทจุริต 
(Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู ้ทักษะ 
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวตัของการ
ทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจรติ 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง
โทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดี
ถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทจุรติอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจรติที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหวา่งประเทศ 

- จัดให้มีทรพัยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
คดีทุจริตระหวา่งประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              -๒๐- 
ยุทธศาสตร์ที ่๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ศึกษา และก ากับตดิตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทจุรติ(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจดัอันดับดัชนีการรับรูก้ารทจุรติ (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดบัดัชนีการรับรู้ 
การทจุรติของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ตดิตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทจุรติของประเทศ (CPI) 
1.4 การจดัการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยทุธศาสตร์
ชาติวา่ดว้ย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติเพื่อยกระดับดชันี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติวา่ดว้ย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที ่1 - 
ยุทธศาสตร์ที ่5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูก้ารทจุริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.2 ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล  
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

รวม ๑๑ ด้าน 

ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการ ซึ่งมีมาแต่อดีต และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น                                               

 
 
 
 
 
 
 



                                                       -๒๑- 
เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน 
บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
สร้างความไม่เป็นธรรม และเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏ
ในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง 
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด า เนินการของภาคธุรกิจ    
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริ การเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน                                             



                                                   -๒๒- 
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  

มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ 
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วม
ทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่            การ
มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง   
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ จะเน้นเรื่อง
ความโปร่งใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ 
จะไม่มีใต้โต๊ะหลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าหรือใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงาน ไปแอบอ้างเพื่อ
ขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา
เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการ
สนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    (๑)  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวงั 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             -23- 
ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมการต่อตา้นการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจดัการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน ์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความ
พอเพียงมีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้
ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์   
แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

 
 
 
 
 
 



                                                                                     -๒๔- 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์ริหาร
งานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ
ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง ใน
การส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

1. ร้ อยละของคว าม 
ส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ 

- 

2. สร้างจิตส านึกที่
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหา
และผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

2. โครงการยกย่องคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เพื่อ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
และค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต- จัด
เสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์
รัปชัน" 

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

10,000.- 

 

3. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้
สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่
เครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3. ร้อยละของจ านวน
บุคลากร และเครือข่าย
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

40,000.- 

                                                      
 
 
 
 
 



                                                      -๒๕-  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

4. ส่ ง เสริ มการสร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี 
เพื่ อ ส าธ า รณะแบ่ งปั น  ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอ เพี ย ง  มี วิ นั ย  สุ จ ริ ต  จิ ต
สาธารณะ 
 

4. ร้อยละของจ านวน 
บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาความรู้ เกี่ ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- 

 
 
  

                             (นายขวัญเรือน  แสบงบาล) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต ๓  
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ส่วนที่ 4 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  - โครงการยกย่องคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 
 

2. ฝ่ายหน่วยงาน – กลุม่กฎหมายและคด ี  
 

3. สนองกลยุทธ/ยุทธศาสตร์   - สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต 
ให้ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
 

4. สนองยุทธศาสตร์ - สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ด ารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    1) นายสธุี แสงปัดสา  นิติกรช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
    2) นางสาวนุจรีย์  จนัคง  นิติกรช านาญการ 
 

6. ผู้ร่วมโครงการ  -  
 

7. วัตถุประสงค์โครงการ    - บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 
 

8. งบประมาณ – 6,500 บาท   - คงเหลือ   3,500  
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ   - 15 วัน 
 

10. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

      - มีการประกาศ “ผู้มคีุณธรรม ซื่อสัตย์สจุรติและเป็นแบบอย่างที่ดี ประจ าปี 2562” และมอบเกียรติ
บัตร ทั้งสิ้น 35 ราย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
      1) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  11 ราย 

      2) ประเภทครูผู้สอน  จ านวน  11 ราย 

      3) ประเภทบุคลากรทางการศกึษา จ านวน  13 ราย 
 
11. ปัญหา/อุปสรรค 
      - ไม่มี 
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12. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
      จากการด าเนินการตามโครงการที่มีกิจกรรมคัดเลือดผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจรติและเป็นแบบอย่างที่ดี 
ประจ าปี 2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เห็นควรให้มีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ทั้งนี้ เพื่อคงความเป็นเอกลักลักษณ์ เป็นแบบอย่างสืบไป 
                                                    
                                                        ลงชื่อ      นุจรีย์  จันคง    ผู้รายงาน 
                                                               (นางสาวนุจรีย ์ จันคง) 
                                                                  นิติกรช านาญการ 
 
                                                        ลงชื่อ    สุธี  แสงปัดสา  ผูต้รวจรายงาน 
                                                               (นายสุธ ี แสงปัดสา) 
                                                         ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
- ความเห็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                         
                                                             ขวัญเรือน  แสบงบาล 
                                                           (นายขวัญเรือน  แสบงบาล) 
                                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
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เอกสารประกอบการด าเนินการตามโครงการ 
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ปฏิญญาเขตสุจริต สพป.มหาสารคาม เขต ๓ 

 
 


