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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ

ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง 

ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนท่ี 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 

และคําสั่งท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จนสําเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

และนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนท่ี ๑ บทนํา 

 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การ

ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบ

ทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร 

ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ 

ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็น

ข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซ้ือ

จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซํ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย

ท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 

(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมี

บทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไก

ท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 

ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์

การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การ

ดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์

ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคํานึงถึงบทบาท

ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาค 

 

 



 

-๒- 

ประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้

รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใส

เทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 

(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

ของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสู่การจัดทํา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษประถมศึกษาอ่างทอง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบ

ทิศทางในดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อัน

จะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

 

๒ 
 



 

-๓- 

 ข้อมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นส่วนราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจอํานาจหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนใน ๗ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองอ่างทอง อําเภอไชโย อําเภอป่าโมก 
อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก้ และอําเภอแสวงหา โดยมีโรงเรียนในสังกัด รวม ๑๔๕ แห่ง 
มีเด็กนักเรียน ๒๐,๗๘๓ คน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค ช่วยปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม โดยมีกลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นกลุ่มงานท่ีมีภารกิจอํานาจหน้าท่ีในด้านการบริหารงานบุคคล และรับผิดชอบ
งานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
  จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อันเก่ียวเนื่องมาในห้วงระยะเวลาจํานวน 3 ปี พบว่า              
มีจํานวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 32 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่องร้องเรียนท่ัวไป  
 ในปี พ.ศ. 255๙ – 25๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต” และได้รับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 255๙ – 2560 โดย
ได้รับผลการประเมิน ในปี 255๙ จํานวนรวมร้อยละ ๘๑.๗๖ และได้รับผลการประเมิน ในปี 25๖๐ จํานวน
รวมร้อยละ 9๑.๒1  
 ในรอบปี 25๖๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม 
แผนงาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ(เขตสุจริต)  
 การดําเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ของทางสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กําหนดไว้ 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็น

กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า 

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้

ประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 



 

-๔- 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้เริ่มดําเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 

มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ี

สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)  

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 

 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  

 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  

 5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

 1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสํารวจ Evidence – Based)  

 2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)  

   3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 

 คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ปี 2558 - 2560 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 – 2560 แสดงดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

-๕- 

 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง    
คะแนนเฉล่ียภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  74.02 81.36 84.70 

 คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 
คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

๘๑.๗๖ ๙๑.๒๑ ๒๒.๑๒ ๒๕.๖๕ ๑๖.๓๘ ๑๓.๘๓ ๑๙.๒๔ ๒๑.๕๒ ๑๑.๑๐ ๑๓.๔๓ ๑๒.๙๒ ๑๖.๗๘ 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต้ังแต ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้คะแนนการ

ประเมินในดัชนีท่ี ๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยประเด็น ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ในหน่วยงาน ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มี

จุดบกพร่องในเรื่องขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงต้องดําเนินการ

เพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเก่ียวข้อง 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

 

๕ 
 



 

ส่วนท่ี ๒ บริบทท่ีเก่ียวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น

กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์

ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน

จะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้

บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ 

ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคม

มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 

 1. ด้านความม่ันคง 

 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

ประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 

 



 

-๗- 

 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัย อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

 ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  

 ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๔) เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

ลดลง  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  

 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)  

 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ 

ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิด

การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

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

หลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ

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

ระดับท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 

๙ 
 



 
-๑๐- 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทน ท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองท่ีดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

  



 

-๑๑- 

 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๓.๑ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ี
รัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทย
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น
ให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการกําหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
๑.๒ กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๒.๒ การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีท่ีมีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกต้ัง 
๖.๒ จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

๑๑ 



 
 

-๑๓- 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ
ข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator 
(PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๙ การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
 
 

  



 

-๑๔- 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

  

๑๓ 



 

-๑๕- 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 



 
-๑๖- 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุง

และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดําเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษ
ผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริต จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนว่ยงานภาครัฐต้นสังกัด 

  



 

-๑๗- 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเชื่อถือและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

  



 

-๑๘- 

๘. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

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

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 

  

 

 



 

-๑๙- 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวัน
ศุกร์ท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 

ด้านท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาท่ีผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าท่ีบางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ท้ังยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มี
การขออนุญาตซํ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบท่ีไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลย
สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ํา
ในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปี
ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการ
ทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีซํ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลา
ดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจ
โดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

 
 
 
 

๑๗ 



 
-๒๐- 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบ
การเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซํ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านท้ังจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซ่ึงได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เม่ือวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

 
 
 
 
 

๑๘ 



 
-๒๑- 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส 
และ Anti-Corruption ซ่ึงจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสท่ีสุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ 
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ําใดๆ ท้ังสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนําชื่อหรือทีมงานท้ังสามท่าน (นายธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์
ใดๆ ท้ังสิ้น สิ่งท่ีสําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตข้ึนมาเกลียดการโกง หรือ
เติบโตข้ึนมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกง
มีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทํา 

 คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี ๓ ทิศทางการพัฒนา 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วิสัยทัศน์ : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 
 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ :  
 1. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น(CPI) ของ
ประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางาน ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๒๓- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม

ให้เกิดภาวะท่ีไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มต้ังแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความ
เป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ
ตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเป็นแผนงาน
โครงการของส่วนราชการต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตยส์ุจรติ 
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ/์กําหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 

 

1. ร้อยละของความ 
สําเรจ็ในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

- 

 ๒. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ดําเนินงาน 

๒. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทํา
ท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่ 

๒. ร้อยละของจํานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1๕๖,๔20 

 
 



 
-๒๔- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน
โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการทํางาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
ประจําปี 2561 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

๑๙,๒๐๐ 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  
สู่การปฏิบัต ิ

2. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปี 2561 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปี 2561 

- 

  



 

-๒๕- 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเช่ือมั่นใน  
กระบวนการทํางาน 
ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริต 

3. สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ดําเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม  
และต่อต้านการทุจริต 

๓. การเคารพธงชาต ิ ๓. บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร 

๑๒,๖๐๐ 

๔. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์            
แนวสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 
เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชาสมัพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (กรณีศึกษาท่ีอาจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION JOURNAL 
ประจ่าปี 2561 

๔. จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพ่ือสร้างการรับรู ้

๒๐,๐๐๐ 

๕. การให้ความรู้เก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ี และการ
ดําเนินงาน ในด้านการ
ส่งเสริมจรยิธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และ
ศึกษาดูงาน เขตพ้ืนท่ีสุจริต
ต้นแบบ บุคลากรในเขต
พ้ืนท่ี และผู้บรหิาร
โรงเรียน 

๕. ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนัก 
และเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีด ี
ในองค์กร 

๕๙๒,๘๐๐ 

  



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทําที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- อบรมพัฒนาวินัย และ
คุณธรรม จรยิธรรมผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา จํานวน ๓๐๐ คน 
๑ วัน (งบประมาณ 
๑๒๑,๘๐๐ บาท) 
- อบรมพัฒนาวินัย และ
คุณธรรม จรยิธรรมผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน สพป.
อ่างทอง จํานวน ๖๐ คน ๑ วัน
(งบประมาณ ๒๗,๑๒๐บาท) 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
การประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสาํนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 

 
 
 

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

 
 

 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค
61

บุคลากรทุกระดับ        
นึกและ

พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์     
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล

๑๔๘,๙๒๐ 
 
 
 

 

       

ประถมศึกษาอ่างทอง 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 4 

ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล(นิติกร) 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

๒. กิจกรรมสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับข้าราชการใหม ่
- อบรมให้ความรู้กับครูบรรจุ
ใหม่ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
จํานวน ๙๐ คน ๑ วัน       
(ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ) 
 
 

ร้อยละ 80 ของครู
บรรจุใหม่ มีความ
ตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ครูบรรจุใหม่มี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

๗,๕๐๐          กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๓. กิจกรรมประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ จํานวน ๖๐ คน ๒ 
วัน (ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง) 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัตติาม
แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

บุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัตติาม
แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

๑๙,๒๐๐          กลุ่มอํานวยการ  

  



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 

 
ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

๔. กิจกรรมสร้างการรับรู้

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ
การดําเนินงาน ในด้านการ
ส่งเสริมจรยิธรรมและต่อต้าน
การทุจริต 
- เคารพธงชาติ จํานวน ๖๐ 
คน ๗ ครั้ง (ค่าอาหารว่าง) 
(งบประมาณ ๑๒,๖๐๐ บาท) 
- จัดทําสื่อ โรลอัพ “สพท.ยุค
ใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption , สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน , คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
วารสาร Zero Corruption 
(งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท) 

 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร ใน      
เขตพื้นที่ มีความ
ตระหนักและรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดําเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรในเขตพื้นที่ 
มีความตระหนัก
และรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และ
การดําเนินงาน    
ในด้านการส่งเสรมิ
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

๖๒๕,๔๐๐ 

         

กลุ่มอํานวยการ 

  



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 

 
ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการดําเนินงาน ใน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และศึกษาดู
งาน เขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ 
บุคลากรในเขตพื้นที่จํานวน 
๖๐ คน ๒ วัน ๑ คืน 
(งบประมาณ ๑๘๑,๒๐๐ บาท) 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการดําเนินงาน ใน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และศึกษาดู
งาน เขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ 
ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน ๑๖๐ 
คน ๒ วัน ๑ คืน (งบประมาณ 
๔๑๑,๖๐๐ บาท) 

             

 
 
 
 
 
 



แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน 

- กลุ่มอํานวยการ 

โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑๕๖,๔๒๐ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"   
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๑๙,๒๐๐ กลุ่มอํานวยการ 

- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ๖๒๕,๔๐๐ กลุ่มอํานวยการ 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดําเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

  

รวมทั้งสิ้น ๘๐๑,๐๒๐  
 

  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ        ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     (นายสมเกียรติ  แก้วมณี)         (นายมโน  ชุนดี) 
   ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง 
 
     ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 
 ตําแหน่ง ............................................... 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
       ท่ี  ๖๑ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 ..................................  
  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตดําเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปช่ัน” ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดทําแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  รวมท้ังนําข้อมูลผลการวิเคราะห์
มาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   

เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  ดังกล่าว  เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทําแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่าทอง  ประกอบด้วย 
    ๑.๑ นายมโน  ชุนดี   ผอ.สพป.อ่างทอง    ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายสมปอง  คงอ่อน  รองผอ. สพป.อ่างทอง   รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายนพปฎล  บุญพงษ์  รองผอ. สพป.อ่างทอง   กรรมการ      
    ๑.๔ นายสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผอ. สพป.อ่างทอง   กรรมการ        
    ๑.๕ นายสมชัย  ปานผาสขุ  รองผอ. สพป.อ่างทอง   กรรมการ 
    ๑.๖ นางมานพ  มณีโชติ  ผอ.กลุ่มอํานวยการ   กรรมการ         
    ๑.๗ นายโสรส  ม่ันดี   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ   
    ๑.๘ นายณนพพล  เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ   
    ๑.๙ นางชลธชิา  พงศ์ศรี  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ   กรรมการ   
    ๑.๑๐ นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ   
    ๑.๑๑ นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
    ๑.๑๒ นางวิภา  สาธิตะกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ    
    ๑.๑๓ นางสาวปราณี  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ   
    ๑.๑๔ นางธัญญารัตน์  จันทร์แก้ว        นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

/๑.๑๕ นางหทัยรัตน์... 



-๒- 

 
    ๑.๑๕ นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา นิติกรชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
    ๑.๑๖ นางสุณี  บุญเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๑๗ นายสุรสิทธิ์  ภูแฉล้ม  เจ้าพนักงานธรุการชํานาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  ให้บังเกิดผลดีและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของทางราชการ    

    สั่ง  ณ  วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

(นายมโน  ชุนดี) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


