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ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ นี้ ได้ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบ 
ประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิต 
ส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ บทน า 
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน 
 ตอนที่ ๓ บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 ตอนที่ ๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ จนส าเร็จลงด้วยดี เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 
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ตอนที่ ๑ บทน ำ 
 
ควำมน ำ 
 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล
และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิต ิรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่
เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนเช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต
ที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรม
อ่ืน ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งใน
ภาครัฐ และระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัต ิและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) และให้หน่วยงาน
ภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ด าเนินโครงการและ
กิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560–2564) จนถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวนี้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่ส่งเสริม
ปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลมาจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ๒ ฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การ
ด าเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถ
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ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้อง
มีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร
สาธารณะ สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบทุกปีงบประมาณเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุถึง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–
2564) เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561–2580) 
 ทั้งนี้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2563 เป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕6๗) ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 
ได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
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 2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
 3. เพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๔ บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 
 
ประมวลสถำนกำรณ์ ทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศไทย 
 
 การทุจริต (Corruption) ถูกก าหนดนิยามอย่างง่ายคือ การใช้อ านาจรัฐเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งรวมไปถึงการจงใจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือผล 
ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งนักวิชาการถือว่าการทุจริตเป็นอาชญากรรมคอปกขาว (white–collar crime) ที่
หมายถึงการกระท าผิดของบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีอ านาจ และใช้ต าแหน่งและอ านาจ
ที่ตนเองด ารงอยู่เพ่ือแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น อาจเป็นเงิน เป็นสิ่งของ เป็นการกระท าที่เอ้ือประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น 
ความสะดวกสบายที่มีคนมาบริการให้ในลักษณะที่เรียกว่าการทุจริต ซึ่งอาชญากรรมเหล่านี้ได้เข้ามา
เกี่ยวข้อง หรือควบคุมชีวิตประจ าวันของประชาชนทุกฝีก้าว เช่น หุ้นส่วนในธุรกิจโทรคมนาคม กล้อง
วงจรปิด เครื่องมือแพทย์ กิจการด้านอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กิจการด้านอุตสาหกรรม
อาหาร รวมไปถึงบริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชนหรือการดักฟังทางโทรศัพท์อันเป็นละเมิดสิทธิ์
ประชาชนโดยตรง โดยวงจรของการทุจริตมีการพัฒนาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการใช้เงินจ านวนมากเพ่ือ
เข้าสู่อ านาจรัฐของอาชญากร หรือเพ่ือให้มาซึ่งการเข้าถึงประโยชน์มหาศาลจากงบประมาณประเทศ 
และยิ่งยากต่อการตรวจสอบ ข้อส าคัญมีแนวโน้มไปสู่การก่ออาชญากรรมระดับโลกหรือ อาชญากรรม
ข้ามชาติ กล่าวคอืการกระท าความผิดเป็นขบวนการความสลับซับซ้อน ใช้เงินจ านวนมากสร้างอิทธิพล
ให้ตนเอง ตัดตอนพยานหลักฐาน การครอบง ากระบวนการยุติธรรมและยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมกันจัด 
ท าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention 
against Corruption: UNCAC) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ให้ความส าคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้
จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือทางกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดโดย
เนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ (1) การป้องกันการทุจริต (2) การ
ก าหนดความผิดทางอาญา (3) การบังคับใช้กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ (4) การติดตาม
ทรัพย์สินคืน และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 
เป็นล าดับที่ ๑๔๙ ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ต่อมา
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีด าเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ก าหนดในอนุสัญญา 
UNCAC เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ในฐานะรัฐภาคีได้อย่างครบถ้วนและรองรับกลไกการ
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ประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นับแต่ประเทศไทย
ด าเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ดัชนีการ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ได้คะแนนที่มีแนวโน้มดีขึ้นไม่มากจากปี พ.ศ. 2538 
ถึงปี พ.ศ. 2561 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค่าดัชนีชี้วัดจาก
คะแนนเต็ม 10 เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ภาพรวมผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖1 องค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้
การทุจริตประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๖ คะแนน 
อยู่ในล าดับที่ ๙๙ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ (คะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๐ 
ประเทศไทยมีคะแนน ๓๗ คะแนน อยู่ล าดับที่ ๙6 จากประเทศที่ได้รับการประเมิน ๑๘๐ ประเทศ) 
และอยู่ล าดับที่ ๕ ของประเทศอาเซียน ๑) สิงคโปร์ ๘๕ คะแนน ๒) บรูไน ๖๓ คะแนน ๓) มาเลเซีย 
๔๗ คะแนน ๔) อินโดนีเซีย ๓๘ คะแนน และ 5) ประเทศไทย 36 คะแนน โดยประเทศไทยมีคะแนน
เทียบเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
 
ทิศทำงกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทย 
 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และ
เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาท ิการรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้
สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละ
หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน
ของสังคม ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงสร้างความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี ทั้งนีส้าระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงส าหรับทิศทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ที่น ามาใช้มีดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 2. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง 
 4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561-2580) 



5 

 5. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 7. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
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ตอนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำน 
 
วิสัยทัศน ์
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ โดยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สังคมที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 
 รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น าเทคโนโลยี บริหารดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 
 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมหลัก 12 ประการ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการ 
ศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 
เป้ำประสงค์ 
 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
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พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ที่รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพล
โลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยา 
บรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้
พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินใช้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ทุกมิต ิตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การประเมิน
ระบบงานและวัฒนธรรมในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จาก
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 
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ระเบียบวิธีกำรประเมิน 
 
 ๑. แหล่งข้อมูลในกำรประเมิน 
  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 
แหล่ง ดังนี้ 
  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมา 
  3. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้สื่อสารต่อสาธารณะ 
 
 ๒. เครื่องมือในกำรประเมิน 
  เครื่องมือในการประเมิน ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่ง 
ข้อมูล ดังนี้ 
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตน 
เอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของ
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL 
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหาร 
งาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส 
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 ๓. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 
10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงาน
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด
กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 
10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงาน
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
  3. เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
 
 ๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT 
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  ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT 
 

 
 

  ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT 
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คะแนนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๔ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ปรากฏผลดังนี้  
 

หน่วยงำน ผลคะแนน ITA 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ล าดับที่ ๑๗๓ ๒๑๒ ๑๓๘ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ๘๑.๐๙ ๗๒.๙๗ ๘๔.๘๑ 
 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐาน และบริบทต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 3. น าเสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถาน 
ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
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 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับการโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามช่องทางและ
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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ตอนที่ ๓ บริบทที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บท
หลักเพ่ือเป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
รายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้  
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
  1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน 
มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ัน ในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม ่
  5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้อง จากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
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  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยก 
ระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
  4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 
อากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
  4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
  6. ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
  7. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  8. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
 
 วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 พันธกิจ 
 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูง
กว่าร้อยละ 50 
 วัตถุประสงค์หลัก 
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และ
ได้รับความร่วมมือ จากประชาชน 
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี
ค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
 ยุทธศำสตร์หลัก 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม ให้เกิด
ภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองที่ด ีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทาง
ตามกลยุทธ์ดังนี้ 
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กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิด แยกระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
พลเมืองที่ด ี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน
และองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
  ยุทธศำสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็น
ได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการ
ทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ไม่ยอมรับ และไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้
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เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องการให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และเผย 
แพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน
ทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้ง
ในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการก าหนด
กลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบ 
ประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบ 
ประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ
และเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
ต่ อ ต้ า นก า ร ทุ จ ริ ต ส า ห รั บ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้ง
ต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตใน
รูปแบบนิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่
ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนิน
นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้
มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับ
ประชาชน 

 
  ยุทธศำสตร์ที ่3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
  การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อ 
ให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดย
พบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ 
(Policy Feedback) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ 
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กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.9 ก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ
เป็นความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงาน และตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อ 
มวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและ
ไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริต หรือท าให้การ
ทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และ
กลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้นยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
แต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
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 1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ

เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การ
ปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอ 
แนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์ และ
บูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงาน
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ด าเนินการตามหลักบรรษัท   
ภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
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7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ เ ชิ งสร้ า งสรรค์ ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการ
ป้องกันการทุจริต 

8. การพัฒนาระบบ และ
ส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 
2003 (United Nations 
Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
รองรับการป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการ
คลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทุจริต 

 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว 
เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยใน
การพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปราม
การทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริตจะถูกด า เนินการอย่าง
รวดเร็ว และผู้กระท า การทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรง
กลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนด
กลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบ
การติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
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 2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ

หนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบ 
ปรามการทุจริตที่มีความรวด 
เร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้อง
กั บ ส น ธิ สั ญ ญ า แ ล ะ
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้
หน่วย งานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้
อย่ างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ ไขกฎหมายและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความ
เสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่
ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปรามการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อ
สาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน 
เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
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6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะ 
แส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบ 
ปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ เชิงสหวิทยาการของ
เจ้ าหน้ าที่ ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไป
ถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการ
ทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ 
ทักษะและขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) แลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความ 
ผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางใน
การเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ
การจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการ
ประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ศึกษาและก ากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเ พ่ือยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 -
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 

 
นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
 
 ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน  
 ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โต ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัว
บทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ สามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวกหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการ
และเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ 
ประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการ ซึ่งมีมาแต่อดีต
และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลา มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่
ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัด
ระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจ
ให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายใน
การท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้  
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 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกัน
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการ
รักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
 10.2 ระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้ โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอน
ที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง 
ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท า
ธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิง
รุก ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้า
มายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง
ตามท่ีชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการ
บุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร 
งานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ 
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน 
 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
ส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการ
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ต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งน ากรณีศึกษา
ที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งมีค าวินิจฉัย
ขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทั้งจะวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง  
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ตอนที่ ๔ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 
วิสัยทัศน์ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรรีมัย์ เขต ๔ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ 
 
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต  
 
เป้ำประสงค์ 
 
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ 
 
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๕ 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 
 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการ
ปรับสภาพสังคม ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกัน และการสร้างสังคมด้วย
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสีย 
สละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุก
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รูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ
เพ่ือให้ทุกกลุ่มและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้น าไป
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด งบประมำณ 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์  
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองด ีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
และก าหนด
นโยบายคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การด่าเนินงาน 

 

1. การประกาศ
เจตนารมณ/์
ก าหนดนโยบาย  
- การประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต  
- การประกาศ
นโยบายคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

1. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ
 

 

๑,๐๐๐ บาท 

 2. สร้างจิตส านึกท่ี
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหา
และผลกระทบ 
ของการทุจริตให้
ด ารงตนอย่างม ี 
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและ
ค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- จัดประชุมการ
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

2. ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู ้
และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 

๕,๐๐๐ บาท 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด งบประมำณ 

 3. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง  
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ  
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์  
ส่วนรวม  
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
กระท าที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน”  
- การสร้างความ
รับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม ่

3. ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

 

๕,๐๐๐ บาท 

 4. ส่งเสริมการ
สร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4. ประชุม
ปฏิบัติการ
เสรมิสร้างธรรมาภิ
บาลและการ
บริหารงานตามรอย
พระยุคลบาท 

4. ร้อยละของ
จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

 
ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การ
ทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และ
กลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น  
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด งบประมำณ 

1. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๔ มผีล
การประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  
- แต่งตั้งคณะ 
กรรมการส่วนกลาง
ในการเตรยีมการ
รับการประเมิน ITA  
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนรับ
การประเมิน  
- สร้างความ
ตระหนักและความ
เข้าใจกับบุคลากร
ในสังกัด 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย  
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
 

 

๑๐,๐๐๐ บาท 

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัต ิ

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตของ 
สพป.บุรีรมัย์ เขต ๔ 
 
 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

๑,๐๐๐ บาท 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริต 
 

 

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท  
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน  
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

3.1 สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ แนว
สร้างสรรคเ์พื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และ
กระตุ้นให ้ 
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการ
ต่อต้านการทุจริต  
- ประกาศเจตจ านง
สุจรติ  
- จัดท าเว็บไซต ์ITA 
เพือ่ประชาสมัพันธ์
การด าเนินงาน 
 

3. จ านวนรูปแบบ  
การประชาสัมพันธ์  
ในด้านการต่อตา้น
การทุจริต เพื่อสร้าง
การรับรู ้
 

 

๕๐,๐๐๐ บาท 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด งบประมำณ 

  3.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบูร
ณาการความ
ร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  

 4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และช่องทาง
ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ  
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

4. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์
ประชาสมัพันธ์โดย
การ มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดเ้สีย 

4. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
ระบบบรหิารจดัการ
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


