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คํานํา 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล          
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้
แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทน า น าเสนอ ความเป็นมาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใส            
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แสดงผลการด าเนินงานตาม ดังกล่าว โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ  

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนบังเกิด
ผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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ส่วนที่ ๑ 

บทนํา 

ความเป็นมา  

การทุจริตในสังคมไทยช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น  

อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิเช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตในภาครัฐ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร 

ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ 
ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชนประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วน  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริ มปลูก
จิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วมโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรมสร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย  กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการเทียบเท่าสากลปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์การด าเนินงาน     
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของ      
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ      
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ      
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ              
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้ รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ



๒ 

 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเท่าเทียบสากล 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการ ทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี    
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ     
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้  

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ 
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

ข้อมูลของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

สภาพการณ์ปัจจุบัน  
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ตั้ งอยู่ เลขที่  289  หมู่ ที่  6   ต าบลสระแก้ ว  อ า เภอลาดยาว              

จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึง 6 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน  4  คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง  จ านวน  116  คน ลักษณะพ้ืนที่
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า   มีล าน้ าไหลผ่านจึงมีน้ าอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  
เช่น  การท านา   ท าสวน  ท าไร่  บางส่วนมีอาชีพค้าขาย  การคมนาคมและการเดินทางสะดวก   

 

 



๓ 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment - ITA) ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้    
ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมิน 

 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชีว้ัด ได้แก่  

๑) การปฏิบัติหน้าที่  
๒) การใช้งบประมาณ  

๓) การใช้อ านาจ  

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๖) คุณภาพการด าเนินงาน  

๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

๘) การปรับปรุงระบบการท างาน  

๙) การเปิดเผยข้อมูล  

๑๐) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่  
๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Transparency Assessment: ITA) Assessment: IIT)  

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT)  

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT)  

 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้  

๑. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง   
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



๔ 

 

๓. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้กรอบแนวทางตามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บท
บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

๔. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้หน่วยงานถือปฏิบัติ  

๕. การตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบป ระมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔  

๖. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักเพ่ือเป็น 

กรอบการก าหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ        
ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ ๕ ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ   
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนี้  

๑. ด้านความม่ันคง  
    (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น         
สร้างความ เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

    (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ  

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

    (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา     
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง  

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

   (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  

๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม 

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต    
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 

   (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา 

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  



๖ 

 

    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การวิจัย และพัฒนา  

    (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

    (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

    (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
    (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
    (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  

    (๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

    (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

    (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

    (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน  

    (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
    (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
    (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

    (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

    (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

    (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

    (๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

    (๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

    (๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 



๗ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา 

และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  

๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในประเทศลดลง  

๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายฝน
ประเทศลดลง 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  

๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓๖๘Cs) 

๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ๕๓
ตัวชี้วัด  

แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ    

ในการแข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

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

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 

๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่ากันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ 

ร่วมมือจากประชาชน 

๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่ม ตัวแทนที่ท่าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต  
ในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์



๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ส่วนรวม 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ 
กล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพ่ือสร้างพลเมือง 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับ    ทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสริมบทบาทการกล่อม
เกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามในการเรียนการสอนในทุกระดับ 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้ เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) แล ะท างก ฎ ห ม าย  บ น พ้ื น ฐ าน ขอ ง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

 



๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก 

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ ยอมรับและไม่อดทน   
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่ว
แน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน   
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมือง แสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตต่อสาธารณชน 
 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้าน การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดง
เจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทาง จริยธรรม
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ รัฐในทุกระดับ  

 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการก ากับ
ติดตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกล  ยุทธ์และ
มาตรการส าหรับเจตจ านงในการ ต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 

๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการก าหนดกล ยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ
จัดสรรงบประมาณ ด้านการป้องกันและปราบปราม



๑๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่ งเสริมการจัดตั้ งกองทุนต่อต้านการทุจริต
ส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการ
ทุจริตในรูปแบบทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

๖.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแล และควบคุม
การด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่เพียงพอและเหมาะสมไว้ต่อสาธารณะ  
 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางใน
การด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มี การเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการใน
การป้องกันการ ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

  การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง 

นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด 

นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการ ทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่
เริ่มขั้นก่อตัว นโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค
การเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัว
นโยบาย  



๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย   
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย 
Policy Risk Indicator (PRI)  
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่
ผิดพลาดและแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้
ด ารงต าแหน่งทาง การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย ๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมี
การฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิด ในทางบริหาร  
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหาร  
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๓ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกันการทุจริตเชิง
นโยบาย 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงาน
นโยบาย  

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ
ตรวจสอบการทุจริต นโยบายในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่าง
โปร่งใส และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง 
การ ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้าน การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดง
เจตจ านงทาง การเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ ให้แก่ประชาชน 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตในแต่ละระดับ  
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาสังคม  
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วน ร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต  
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต  

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ลดปัญหาการทุจริต  

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ  
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การ ปฏิบัติ  

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด 
(Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใสๆเพ่ือ
เชื่อมโยงกับ แนวทางทางการยกระดับคะแนน ดัชนี

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในด าเนินงานของ
หน่วยงาน 



๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักธรร
มาภิบาล  

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร
ภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล  
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง เด็ดขาดและรุนแรง  

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับการป้องกันการ ทุจริต  

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention 
against Corruption: UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต  
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ  
๘.๔ การรวบรวมการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ  

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นก ารเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระท า ผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริต       
มีอัตราลดลงได้ในที่สุด  

 



๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย  
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวและ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ
การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวม
ไปถึงระบบการ ติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต  
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการ
ทุจริต  
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต  
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด  

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา และ
มาตรฐานสากล  

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต  
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้ หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา 
เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมาย
และกระบวนการ ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความ
เสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะ    ในแต่
ละพ้ืนที่ของประเทศ  
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการ
บังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  



๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปราม
การทุจริต  

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการ
ทุจริต  
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการ
ทุจริต  
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อ
สาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ ข่าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริต ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
ทุจริต 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้
แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต  

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และ
ผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูก คุ้มครองได้  
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสใน
คดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง  
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต  

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ 
รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต (Non- training)  
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรู้ ทักษะและขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต  

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชน
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด  

๘.๑ การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา
ช่องทางในการ เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้
ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ด าเนินคดีทุจริต
ระหว่างประเทศ  

๙.๑ จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณ คดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและ สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

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

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ  

ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ



๑๗ 

 

ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัด ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับดัชนี  
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย 
 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการ
จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI)  
๑.๓ เร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ  
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๘ 

 

 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวัน 

ศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน  

ด้านที่ ๑๐ : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท 

กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแส
ความทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน 

บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟางมีการทุจริตคอร์รัปชั่น 
สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏ
ในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้  

          ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 

ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส้นทาง การปฏิบัติงานที่ยืดยาวปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจนสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทน บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ   
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได ้ 

          ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย  

รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนขั้นตอนที่แน่นอน 

ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรมโปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลา    
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ  

         ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการเชิงรุก     

ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง



๑๙ 

 

ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด        
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

          ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ  

ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  

          ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน    

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี 
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ       
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

          ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น         
การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐาน
แล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  

          ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้ งขึ้น          
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง  
คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข  

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  

(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 

 

 



๒๐ 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

ผลการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 พ.ศ.๒๕๖๔ 

……………………………………………….. 
วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ด าเนินตนด้วยวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  2. ส่งเสริมบุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

  3. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

  4. มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ มีความรู้ ทักษะตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อสังคมโลก  

2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพความต้องการของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

4. ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อ งานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อการเรียนทันสมัยส่งเสริมต่อการเรียนรู้และ
การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการมีส่วนร่วม  
  



๒๑ 

 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : 
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ 

ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ) 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 

 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  ๑ และยุทธศาสตร์ที่  ๔ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญ            
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้าง
สังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ     
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ       
การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔  

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

  - ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน   

  - ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

  - กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อ Covid-๑๙ 

  - กิจกรรมเข้าวัดท าบุญ  

  - กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ เคารพธงชาติ และกล่าวปริญญาเขตสุจริตพร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประชุมสัมมาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐานด้านการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



๒๒ 

 

 - ประชุมสร้างค่านิยมสุจริตและปรับฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์   
ส่วนรวม  

  

 

กิจกรรมที่ ๓ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต “Zero Courruption”  
 - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร  

 - จัดท าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์  
 

ผลการด าเนินงาน  

 ๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  

 ๒) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคมสามารถปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคมเป็นองค์กรสุจริต โปร่งใส 
ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ องค์กรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  

 ๔) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของหน่วยงานสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

 โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมที่ก าหนดไว้ค่อนข้างด าเนินการล าบาก รวมทั้งจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

อาจไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ในโครงการ/กิจกรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙) 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 ก าหนดด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในระยะเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา (Covid-๑๙) ลดลง และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ในทุกกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
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สรุปผลการดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ที ่ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ปี / สถานที่จัด
กิจกรรม 

งบประมาณ เครื่องมือชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๑ ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
   ๑.๑ ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงาน 
   ๑.๒ ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
   ๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
   ๑.๔ กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ เคราพธง
ชาติ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริต พร้อม
แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 
 
   ๑.๕ กิจกรรมบริจาคสิ่งของผู้ติดเชื้อ 
Covid-๑๙ให้โรงพยาบาล  
 
 

๑ ส.ค ๖๔ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

๒๐ ส.ค ๖๔ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

๓๐ ส.ค ๖๔ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

ทุกวัน จ.-ศ. 
โรงเรียนลาดยาว

วิทยาคม 
๒ พ.ย ๖๔ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

 

- -ประกาศเจตจ านงสุจริต 
-เว็ปไซต์หน่วยงาน 
-ภาพกิจกรรม 
-รายงานผลการกิจกรรม 

นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 
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ที ่ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ปี / สถานที่จัด
กิจกรรม 

งบประมาณ เครื่องมือชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๒ -สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบาท
บาทหน้าที่ และการ
ด าเนินงานในด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
-เพ่ิมประสิทธิภาพรับงาน
ป้องกันการทุจริต 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประชุมสัมมนาเพ่ือ
ความรู้ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
  
 ๒.๑ ประชุมปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
   ๒.๒ ประชุมสร้างค่านิยมสุจริตและปรับ
ฐานความคิดแยะแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนตน 
 

๒๔ พ.ย ๖๔ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

๑๐ ธ.ค ๖๔ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

- -คู่มือการปฏิบัติงาน 
-บัญชีลงเวลา 
-ภาพกิจกกรม 
-รายงานผลการจัดกิจกรรม 
-ผลการประเมินฯ 

นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

๓ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต Zero 
Corruption 
   ๓.๑ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ 
 
๓.๒ จัดท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์ 

๒ ม.ค ๖๕ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

๖ ม.ค ๖๕ 

โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

2,000  นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

  รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  2,000   

 

 




