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คำนำ 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๑  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต      ๒) 
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ประกอบด้วยสาระสำคัญ  คือ ส่วนท่ี ๑ 
บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต   ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย และคำสั่งที ่เกี ่ยวข้อง  ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว  ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน  และข้อมูลชื่อโครงการ  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
และงบประมาณ  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒จน สำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ นโยบายสำคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  
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ส่วนที่ ๑  

บทนำ 

  ความเป็นมา  

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ในทุกมิติ  รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซอ้น
มากขึ้นตัวอย่างเช่น  การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง   รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและ
ในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขอ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่ จำเป็น 
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐ
และประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น ใน
คุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ 
ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้าง
ระบบและ กลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง  โดยยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์  การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับ
จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู ่การ
ปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์  ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงาน  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม  เพื่อให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ  ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ  การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ การ
ปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน
ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อตา้น



 

 

การทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล   คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทจุริต
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต 
และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ จากท้ัง
ภายในและต่างประเทศ   สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุ 
จริต และประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ฉบับนี้  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒เพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะ ส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีพื้นท่ีเขตบริการทางการศึกษา  ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกก่องหมู่ท่ี 
๔ บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี ๕  บ้านโนนม่วง หมู่ท่ี ๖ และบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ท่ี ๘ ต้ังอยู่ห่างจากสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ ประมาณ   ๓๕  กิโลเมตร 
 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ณ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ข้อมูลนักเรียน  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา   ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

ณ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมี การดำเนินงานอย่าง
โปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรม
เครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นตามลำดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการ
ประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก  
 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)   
  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้  

๑. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)   
๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)     
๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)   

 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)    

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่  
๑. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based)   
๒. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal)     
๓. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External)   

 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๕ มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 
 



 

 

1.ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง  
   2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี ๓ และ แผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ต่อ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติ  

ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เก่ียวข้อง 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี   
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อ
เป็นกรอบ การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนี้  
  ๑. ด้านความม่ันคง  
๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง

เป็นประมุข  
๒. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม  
๓. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
๔. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
๕. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
๖. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  
๗. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 



 

 

  ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า   
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อย สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล   
(๔) การพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมือง ศูนย์กลางความเจริญ   
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา   
(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริม ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ   
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง   
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี   
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

  ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม   
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย   
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน   
(๕) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

  ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัย อย่างบูรณาการ   
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม   
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม  

  ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด การภาครัฐ  
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม   
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ   



 

 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ   
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล   
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ   
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
พันธกิจ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

วัตถุประสงค์หลัก  

๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบ

บริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล  
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

และได้รับความร่วมมือ จากประชาชน  
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ

ไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์หลัก  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต”  
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทน 

ต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทน ท่ีทำหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ  

 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
๑.๒ การกำหนด พัฒนา หรือ ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพื่อต้านทุจริต  

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี  
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
๒.๓ พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ  
๒.๔ การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร 
วิชาชีพ  
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม  

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต  

๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การเรียนการสอนในทุกระดับ  
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต  

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
๔.๒ สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลกั ดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล  
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน 

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึง่คือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติ มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอัน
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการ



 

 

สนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการนำเจตจำนงทาง
การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. พัฒนากลไกการกำหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง การเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ต่อสาธารณชน  

๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง ทาง
การเมือง  
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมือง ของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

๒. เร่งรัดการกำกับติดตาม มาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ี
รัฐในทุกระดับ  

๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
๒.๒ การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ เจ้าหน้าท่ี
รัฐโดยประชาชน  
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน กำหนด
กลยุทธ์และมาตรการ สำหรับ
เจตจำนงในการต่อต้าน การทุจริต  

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการ
ปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและ
ท้องถิ่น  
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต  
๓.๓ การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน  

๔. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณ
ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีท่ีมีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม ๔.๒ จัดทำ
แผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

๕. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน ต่อต้านการ
ทุจริตสำหรับ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น  

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ นิติ
บุคคล  
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ ภาค
ประชาชน  



 

 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ กำกับดูแล
และควบคุมการ ดำเนินงานตาม
เจตจำนงทาง การเมืองของพรรค
การเมืองท่ีได้ แสดงไว้ต่อสาธารณะ  

๖.๑ กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย และ
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
๖.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต   ใน
แต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ “สกัดก้ันการทุจริต  เชิงนโยบาย”  
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน  ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิด จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการ
กำหนดนโยบายของพรรค การเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓  จึงได้ กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy  
Feedback) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน  
ธรรมาภิบาล  

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย  
๑.๔ พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator 
(PRI) ๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดง
ความ รับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้อง  
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรวตำแหน่ง ทาง
การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร  
 
 



 

 

๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร ๑.๑๒ 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  

๒. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback)  

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย  

๓. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ  
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ  

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต เชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส และไร้การ
ทุจริต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก”  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้

มีความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัย ท้ังการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต  

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต ในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา มีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน การ
ทุจริต  



 

 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต  

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ ๒.๓ 
กา หนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ การ
ปฏิบัติ  

๓. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด 
ปัญหาการทุจริต  

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรอื กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต (กำหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ)  

๔. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม  
๔.๒ กำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing  
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน  

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย  

๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน  

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล  

๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเปน็ ตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม หลัก
ธรรมาภิบาล  
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง  

๗. พัฒนาสมรรถนะและ  
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน การ
ทุจริต  

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล  
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน การ
ทุจริต  



 

 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดำเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United  
Nations Convention against  
Corruption : UNCAC)  

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต ๘.๒ 
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ การ
ป้องกันการทุจริต  
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การ
ทุจริต  

  
ยุทธศาสตร์ที่๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถ
ดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)     
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก   
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ “ปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ  

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน การ
ทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
๑.๒ การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความ
เคล่ือนไหวและความ ถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต  
๒.๒ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต  

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

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



 

 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทนั ต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ การ
ทุจริต  
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การ
ทุจริตให้เปน็ ไปตามมาตรฐานสากล  
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

๕. บูรณาการขอ้ มูลและข่าว 
กรองในการปราบปราม การ
ทุจริต  

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
๕.๒ จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต ๕.๓ 
การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต  

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส  

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้  

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ “ปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการปราบปราม  
การทุจริต  

๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต  
๖.๓ การกำหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี  

๗. พัฒนาสมรรถนะและ องค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต  

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน เจ้าหน้าท่ี
ปราบปรามการทุจริต  



 

 

๘. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด  

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง ในการเผยแพรเ่ 
ปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน อย่างกว้างขวาง  

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ  

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี ทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป  

     
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการการยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน
และวิธีการสำรวจตาม แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี กลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย”  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. ศึกษา และกำกับติดตาม การ
ยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต
(Corruption Perceptions 
Index :CPI)  ของประเทศไทย  

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกีารสำรวจตาม แต่ละ
แหล่งข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต
ของประเทศ (CPI)  
๑.๓ เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศ (CPI)  

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย”  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
 ๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

๒. บูรณาการเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี การรับรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย  

๒.๑ วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ - ยุทธศาสตร์ท่ี ๕) 
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ ประเทศ  
๒.๒ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์  

 



 

 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์  ท่ี ๒๑  

กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน ด้านท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา 
ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอำนาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของ
เจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำมา หากินและการดำรงชีวิตได้
แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง  ของความ
ขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขดัท่ี 
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่
อาจใช้กลไก เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขอ
อนุญาตซ้ำซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จำเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลย
สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและ
เหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสำรวจหรือ
รายงานประจำปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวก
หรือยากง่ายในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี นโยบาย ดังนี้  

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีซ้ำซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ ราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจ 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจำเป็น และ ตามท่ีกฎหมายเอื ้อให้
สามารถดำเนินการได้  

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดำเนินการ ท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา 
หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวัน เป็นสำคัญ  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก  
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 



 

 

พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ  

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน  

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื ่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็น เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงานของรัฐ และ เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ  เป็นบรรทัด
ฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบติั
ราชการ  

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็น 
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ นายธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ  
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนำชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ 
เจริญ เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ไปแอบอ้างเพื ่อขอรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งท่ีสำคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา
เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ ค ว า ม ไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และ
การสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทำ  คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/
๒๕๕๗   เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  



 

 

(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด  

 
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน   
พันธกิจ :     

๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต  

 เป้าประสงค์ :   เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น  

ตัวชีวั้ดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ :   
๑.ระดับคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
๒.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ)  
๓.ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ)  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้
ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกัน
และการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนท่ีทำหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและ ต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด ความสำเร็จ
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ 
ต่อไป  
 



 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มี จิตสำนึก
และ พฤติกรรมท่ี
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มี
คุณธรรม  
จริยธรรม สู่การ
เป็น บุคคล
ต้นแบบ 

๑. การประกาศ 
เจตนารมณ์ 
ด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  
และกำหนด
นโยบาย คุณธรรม
และ ความโปร่งใส
ในการ ด่าเนินงาน  

๑. การประกาศ 
เจตนารมณ์/
กำหนด นโยบาย  
  

๑. ร้อยละของความ 
สำเร็จในการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางปฏิบัติ  

-  

๒. สร้างจิตสำนึก 
ท่ีตัว บุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและ
ผลกระทบ  
ของการทุจริต  

๒. ปลูกฝังและ
สร้าง จิตสำนึก
และค่านิยม การ
ต่อต้านและไม่
ทน ต่อการทุจริต  

๒. ร้อยละของ จำนวน
ปฏิบัติการมีความ 
ตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยม 

-  

 ๓. ปรับฐาน
ความคิด ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้
สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน  
 
 
 
 
 

๓. ปรับฐาน
ความคิด ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถ 
แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  
 
 
 
 

๓. ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรเป้าหมายมี 
ความตระหนัก  
และปฏิบัติหน้าท่ีให้ 
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 



 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๔. ส่งเสริมการ

สร้าง คุณธรรม
และ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้าน 
การทุจริต  

๔. ส่งเสริมกิจกรรม
ทำ ความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็น แก่ตัว 
โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ  
  

๔. ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรท่ีได้รับการ 
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
และสามารถนำความรู้ ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  
 
 

-  

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย ท้ังการกำหนดกลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ หน่วยงานท้ังภาครัฐ 
และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการ 
การศึกษา มีผลการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ 
ดำ เนินงานเป็นไป
ตาม เป้าหมาย หรือ
สูงกว่า เป้าหมาย เพื่อ 
ผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  
(CPI) ของประเทศ 
ไทยเพิ่มสูงขึ้น  

๑. พัฒนาและ 
ยกระดับการ
ทำงาน ให้
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใส
ในการ ดำเนินงาน
ของ หน่วยงาน
ภาครัฐ  
(ITA)  

๑. พัฒนาเกณฑ์ 
มาตรฐานการ
ประเมิน ด้าน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดำเนินงาน - การ
เข้ารับการ 
ประเมินคุณธรรม
และ ความ
โปร่งใส  
การดำเนินงาน
ของ สำนักงาน
เขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ITA) 
- การประชุม
เตรียม ความ
พร้อมการตอบ 
แบบสำรวจ
หลักฐาน เชิง 

๑. ค่าคะแนนเฉล่ีย 
การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ITA)  

 



 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ประจักษ์ 

ประจำปี๒๕๖๒  
- การประชุม
ช้ีแจงให้ ปฏิบัติ
ตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรม
และ ความ
โปร่งใสฯ 

  

 ๒. ขับเคล่ือน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการ
ทุจริต  
และประพฤติมิ
ชอบ สู่การปฏิบัติ 

๒. การจัดทำ 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ 
ทุจริตของสำนักงาน
เขต ๑พื้นท่ี
การศึกษา ประจำปี
๒๕๖๒ 

๒. หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 
การทุจริต ประจำปี 
๒๕๖๒  
 
 
 

 

๒. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ท่ีดี ใน
องค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเช่ือมั่นใน 
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต  

๓. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ 
ดา เนินงาน ใน
ด้าน การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต  

๓. สร้างส่ือ 
ประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์  
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย  
น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็น ส่วนหนึ่งใน
การต่อต้าน การ
ทุจริต  
-ส่ือประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการ 
ทุจริต  
-โรลอัพขนาด ๓ x 
๕ เมตร ภายใต้
หัวข้อ “สพท.ยุค
ใหม่ โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero  
Corruption”  

๓. จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน
การ  
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้  

-  

 



 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๔. พัฒนารูปแบบ  

วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และช่องทาง
ให้เหมาะสม 
สอดคล้อง กับ
ความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 
ระดับ 

๔. ศึกษาดูงาน
เขต สุจริต
ต้นแบบ 

๔. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อ
ระบบบริหารจัดการ 
งานส่ือสารเพื่อ
ต่อต้าน การทุจริต 
(ช่องทาง/ การ
นำเสนอข้อมูล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

  



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถะมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การกระทำท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมการประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำนึกและ
พฤติกรรมท่ี
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

          กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ 
การทุจริต  

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงาน  

-   

  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

-    

  - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย  ๕๐,๐๐๐  ICTและ
อำนวยการ  

  - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำข้อมูล ITA  ๕๐,๐๐๐  ICTและ
อำนวยการ  

ยุทธศาสตร์ที่๔  พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก  

โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคณุ ธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

๕๐,๐๐๐  กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง  

  - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ      
  - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     
  - การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม     
  - การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     
  - การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     
  - การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน     



 

  - การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

    

  - การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ     
  - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     
  โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน  ๕๐,๐๐๐  กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
                ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ      เห็นชอบแผนปฏิบัติการ       

                                                (...........................................)              (..................................................) 
        ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
  
                                             ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ  

  (.........................................)     
               นายสมยศ พรเพ็ง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
                                    



 

ความเชื่อมโยง ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) กับ แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต   
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓   

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ 

๑  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   

“ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   

“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   

“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ 
ปราบปรามการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   

“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย” แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต   

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

โครงการ/กิจกรรม  

1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย  

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๔. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  

โครงการ/กิจกรรม  

๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน  

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขต

พื้นท่ี การศึกษา ประจำปี๒๕๖๒  

3. สร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น

ให้ ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  



 

4. ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ  


