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ค าน า 
 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 3   จัดโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่สุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์                
เพ่ือส่งเสริม ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด เกิดควำมตระหนักและส ำนึกในกำรพัฒนำตนเองให้
เป็นข้ำรำชกำรที่ดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมพอเพียง และค่ำนิยมที่ดีงำมในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต 
โครงกำรนี้ได้จัดบรรลุล่วงไปตำมวัตถุประสงค์ของผู้จัดงำนตำมโครงกำรฯ แล้ว บัดนี้ผู้  จัดโครงกำรได้ท ำรำยงำน
สรุปผลโครงกำร เพื่อสรุปภำพรวมของโครงกำรทั้งภำพกิจกรรม กำรประเมินผลภำพรวมของโครงกำร 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 1. ควำมเป็นมำ 1 
  
ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี   7 
2. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓          10 
    (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   

      3. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         20 
       ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564            
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต           29 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 3  
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                 
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ส่วนท่ี ๑ บทน า 

 ความเป็นมา 

 กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงเวลำกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำลและเป็นอุปสรรค
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นทุจริตทำงตรงไม่ซับซ้อน 
อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำกขึ้นตัวอย่ำงเช่น กำรทุจริต
เชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อำชญำกรรมอ่ืน ๆ มำกมำยและส่งผลกระทบทำงลบ  
ในวงกว้ำง 

 รัฐบำลได้ตระหนักในสถำนกำรณ์กำรทุจริตทั้งในภำครัฐและในระดับชำติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี  ได้ประกำศนโยบำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปรำกฏในด้ำนกำรส่งเสริม 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิศศรี 
ของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อนและ  
เสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินกำรของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต และนโยบำยปรำบปรำมกำรทุจริตของรัฐบำล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส ำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น  
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงบูรณำกำรโดยให้
ประชำชนมีบทบำทส ำคัญในกระบวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภำคและเป็นธรรม สร้ำงระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่ำงแท้จริงในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย ถ่วงดุลอ ำนำจ ควบคู่กับกำรพัฒนำกฎหมำย  
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้งพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีจรรยำบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศำสตร์ดังกล่ำวเป็นผลจำกสถำนกำรณ์  
กำรทุจริตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจำกกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่ำนมำสู่กำรปฏิบัติจึงได้มีกำรริเริ่มแนวคิดในกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน  
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสำมำรถตอบโจทย์ต่อปัญหำหรือ
สถำนกำรณ์กำรทุจริตที่ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีกำรค ำนึงถึงบทบำทของทุกภำคส่วน  
ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร องค์กรสำธำรณะ สื่อมวลชน และภำคประชำสังคม เพ่ือให้  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติฯ กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่ 
กำรปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ให้รัฐสภำและสำธำรณชนได้รับ
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ทรำบในทุกปีงบประมำณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก ำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับ
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ยกระดับเจตจ ำนงทำง
กำรเมือง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยเป้ำประสงค์ของ
ยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็น
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับจำกท้ังภำยในและต่ำงประเทศ  

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์
ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศำสตร์หลักที่ ใช้ ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ประจ ำปีงบประมำณ                               
พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและ
นโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง  
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ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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ข้อมูลจ านวนโรงเรียน /ห้องเรียน/นักเรียน /ครู ปีการศึกษา 2564 
              (ข้อมูล 25  มิถุนายน  2564) 

หน่วยงา
น 

จ านว
น/หน่วย 

จ านว
นห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านว
นคร ู

   
สถำนศึกษำรัฐบำล 

  197  
แห่ง  1 สำขำ 

     
1,742 ห้อง 

20,70
0  คน 

1,21
0 

รวม
ทั้งสิ้น 

  197  
แห่ง 1 สาขา 

1,74
2 ห้อง 

20,70
0  คน 

1,21
0 

 
จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ปีกำรกำรศึกษำ 2564 

อ ำเภอ 
จ ำนวนโรงเรียน/สำขำ 

รวม 
โรงเรียน สำขำ 

หนองบัว 42 1 42 

ตำคลี 56 - 56 

ท่ำตะโก 39 - 39 

ไพศำลี 37 - 37 

ตำกฟ้ำ 23 - 23 

รวมทั้งสิ้น 197 1 197 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไก
ในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) โดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำได้พัฒนำนวัตกรรมเครื่องมือกำรประเมินมำใช้ประเมินส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้เริ่มด ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ  
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  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
ในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน มีกำรประเมิน 
“ระบบงำน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อนได้จำกกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free Index)  
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index)  
  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
 1) แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (แบบส ำรวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบส ำรวจ Internal)  
   3) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบส ำรวจ External) 

 คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ปี 2558 - 2564 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ได้เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้ งแต่
ปีงบประมำณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 – 2564 แสดงดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA   

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3 

  79.67 87.87 83.72 76.01 81.09 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

76.11 80.66 84.92 85.12 85.24 76.01 81.09 
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 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  มีแนวทำงและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทำงตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 4. เสนอแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . 2564 ต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                       
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี ๒ บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
กำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทำงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนจะถูก
ก ำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง 
เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น  
ในกระบวนกำรยุติธรรม 
 (3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
 (4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ 
สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
 (6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ  
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
 (7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เก่ียวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ  
 (2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำน
และพัฒนำ SMEs สู่สำกล  
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 (4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญ  
 (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรวิจัย และพัฒนำ  
 (6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี  
 (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ  
 (3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 (2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัย 
อย่ำงบูรณำกำร  
 (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำร เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 (6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม  
 (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร  
 (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ  
 (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล  
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 (7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ  
 (8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำร
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ประกำร คือ  
 ๑) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  
 ๒) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ  
 ๓) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือผนึก
ก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง  
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ วำงเป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ  
 1) เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)  
 2) เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) ๕ ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ๕๓ ตัวชี้วัด 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้  ๖ ยุทธศำสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและ
ปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน 
๓) กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลัก

ธรรมำภิบำล 
๔) กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำมร่วมมือ  

จำกประชำชน 
๕) ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนนในระดับ 

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะที่ “ไม่ทนต่อ 

กำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทน  
ที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยก
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรน ำเสนอ และ
รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ กำรก ำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ และมีกำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง 
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๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะ 
๒.๔ กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชำชีพ 
๒.๖ พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้ำนทุจริต 

๓.๑ น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม
และกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
๓.๒ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรน ำเสนอ และ
รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
เรียนกำรสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๔.๑ สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต 
๔.๒ สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทำงสังคมหรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำประชำชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประกำรหนึ่งคือกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่รัฐ  
กำรแสดงออกซึ่งเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อกำรทุจริตประพฤติ  
มิชอบไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำลใดก็ตำม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ำยที่ต้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส
ปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
อันแน่วแน่ของประชำชน จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่  
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำล  
มีกำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  
เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้
นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ต่อสำธำรณชน 

๑.๑ ก ำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง 
๑.๒ ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดท ำเอกสำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมือง
ของพรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน 

๒. เร่งรัดกำรก ำกับติดตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
นักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษำและก ำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำง 
จริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
๒.๒ กำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน 
๒.๓ กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมือง 
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วน
ก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
ส ำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 

๓.๑ ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร 
ในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 
และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
๓.๓ กำรส่งเสริมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน 

๔. พัฒนำระบบกำรบริหำร 
งบประมำณด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วน
เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ 

๔.๑ ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณ 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 
๔.๒ จัดท ำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 

๕. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับ 
ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
โดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและ 
ภำคประชำชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในกำร
ก ำกับดูแลและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสำธำรณะ 

๖.๑ ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำย 
และกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต 
ในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) เป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำร

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำยมักเกิด
จำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยของพรรค
กำรเมือง กำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้
ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริตตลอดกระบวนกำร
นโยบำย ผ่ำนกำรก ำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลตั้งแต่เริ่ มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy Formation)  
ขั้นกำรก ำหนดนโยบำย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัด
กั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำน 
ธรรมำภิบำล 

๑.๑ กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง 
๑.๒ กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย 
๑.๓ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย 
๑.๔ พัฒนำกรอบชี้น ำกำรก ำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล 
๑.๕ พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator 
(PRI) 
๑.๖ พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก ำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
๑.๘ เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองเกี่ยวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
๑.๑๐ กำรก ำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ควำมผิดในทำงบริหำร 
๑.๑๑ กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร 
๑.๑๒ พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรน ำนโยบำย 
ไปสู่กำรปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย 

๒. กำรรำยงำนผลสะท้อนกำร
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย 

๓. กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับ 
กำรรำยงำนและตรวจสอบ 
ธรรมำภิบำลในกำรน ำนโยบำย 

- กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
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ไปปฏิบัติ 
๔. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ 
กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
เชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใส 
และไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำม

เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอำศัย
ทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำน 
ป้องกันกำรทุจริต 

๑.๑ พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนำระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

๒. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งกำรทุจริต 

๒.๑ สร้ำงกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
๒.๒ น ำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ 
๒.๓ ก ำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำข้อเสนอแนะไปสู่ 
กำรปฏิบัติ 

๓. พัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลด
ปัญหำกำรทุจริต 

๓.๑ พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำน 
สำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปดดโอกำสให้ 
ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
กำรทุจริต (ก ำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ) 

๔. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร 
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก ำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. กำรพัฒนำ วิเครำะห์และ 
บูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

๕.๑ พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
๕.๒ กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
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ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร 
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทจุริตของประเทศไทย 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

๖. สนับสนุนให้ภำคเอกชน 
ด ำเนินกำรตำมหลัก 
บรรษัทภิบำล 

๖.๑ ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล 
๖.๒ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำม 
หลักธรรมำภิบำล 
๖.๓ ก ำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต 
อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง 

๗. พัฒนำสมรรถนะและ 
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ 
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

๗.๑ พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 
๗.๒ ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

๘. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริม 
กำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำ 
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับ 
กำรป้องกันกำรทุจริต 
๘.๓ สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ 
๘.๔ กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ 
กำรทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่ งเน้น 

กำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้สำมำรถด ำเนินกำร  
ได้ อย่ ำ งรวด เร็ ว  ซึ่ ง ในกำรปฏิ รูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตดั งกล่ ำว  จะมุ่ ง เน้น 
กำร เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ ำพในกำรตรำ เป็ นกฎหมำย  (Legislation) กำรบั งคับ ใช้ กฎหมำย  (Enforcement)  
กำรตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท ำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต และจะมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรพั ฒนำกลไก 
กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศำสตร์นี้จะท ำให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้ น  คดี ก ำ รทุ จ ริ ต จะถู กด ำ เ นิ น กำรอย่ ำ ง ร วด เ ร็ ว  และผู้ ก ร ะท ำ ก ำ ร ทุ จ ริ ต  
จะได้รับกำรลงโทษสำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริต อันจะส่งผล 
ให้คดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 

๑.1 กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำน 
กำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 
1.๒ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงกำรตรวจสอบ 
ควำมเคลื่อนไหวและควำม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบกำรติดตำม 
ทรัพย์สินคืนจำกกำรทุจริต 
๒.2 กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนกำรและ 
พัฒนำกลไกพิเศษในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มี 
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

3.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
3.3 กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast Track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
3.4 กำรเพ่ิมบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
ต้นสังกัด 

๔. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำร
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล 

4.1 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของ 
กำรทุจริต 
4.2 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำน 
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล 
4.3 กำรประเมินติดตำมกำรอนุวัติกำรตำมสนธิสัญญำ เพ่ือให้ควำมเห็น 
ทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยและกระบวนกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
4.4 กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย 
ควำมเร่งด่วน และสถิติกำรทุจริต 
4.5 กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัยในควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

๕. บูรณำกำรข้อมูลและข่ำว
กรองในกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

5.๑ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำง 
หน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
5.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ 
หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

๖. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร 
คุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส 

6.1 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน (Witness) และผู้ให้เบำะแส 
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(Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่
ในกระบวนกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

(Whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้ 
6.2 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
6.3 กำรก ำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี 

๗. พัฒนำสมรรถนะและ 
องค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของ 
เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

7.1 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้ 
ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต (Non-training) 
7.2 กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้ ทักษะ 
และขีดควำมสำมำรถท่ีเป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
(Training) 
7.3 กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต 

๘. กำรเปดดโปงผู้กระท ำควำมผิด
ให้สำธำรณชนรับทรำบและ
ตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำ
กำรทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- กำรเปดดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำง 
ในกำรเผยแพร่เปดดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชน 
อย่ำงกว้ำงขวำง 

๙. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร 
ด ำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณคดี 
ทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

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

เป็นกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและกำรจัดกำรกำรยกระดับ  
ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำม  
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ำกับ ติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรท ำงำน รวมไปถึงกำร  
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมภำคเอกชน และต่ำงประเทศโดยมี  
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน ได้แก่ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษำ และก ำกับติดตำม 
กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณำกำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
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1.4 กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions) 
2. บูรณำกำรเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศำสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.2 ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตำมที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติ  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้ำน 

ด้ำนที่ ๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

ระบบรำชกำรเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมำ ประกอบด้วยบุคลำกร งบประมำณ และอ ำนำจตำมตัวบทกฎหมำย 
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้ำงขวำงของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสำมำรถให้คุณให้โทษให้ควำมสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำมำ
หำกินและกำรด ำรงชีวิตได้ แต่น่ำเสียดำยว่ำในเวลำที่ผ่ำนมำ ระบบรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนกลำยเป็นสำเหตุ
หนึ่งของควำมขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศเพรำะ
ติดขัดท่ีกฎระเบียบนำนำประกำรซึ่งมีมำแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสควำมเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อำจ
ใช้กลไกเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ เช่น เสียค่ำใช้จ่ำยสูง ใช้เวลำมำก มีกำรขออนุญำตซ้ ำซ้อน  
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ ำเป็นจนเป็นภำระแก่ประชำชน บำงครั้งมีกำรปล่อยปละละเลยสลับกับกำรเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟำง มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ ำในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ำมำประกอบกำรในประเทศ ดังที่ปรำกฏในผลกำรส ำรวจหรือรำยงำนประจ ำปีของหน่วยงำนต่ำงประเทศบำงแห่ง
เกี่ยวกับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือและควำมสะดวกหรือยำกง่ำยในกำรท ำธุรกิจในประเทศไทยมำแล้ว รัฐบำลจึงมี
นโยบำย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น 
ทบทวนกำรจั ด โ ครงสร้ ำ งหน่ วย ง ำนภำครั ฐที่ มี อ ำ น ำจหน้ ำที่ ซ้ ำ ซ้ อน หรื อลั กลั่ นกั นหรื อมี เ ส้ นทำง 
กำรปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทน
บุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ 
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะที่เป็นศูนย์กลำง และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร  
เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจระบบรำชกำร ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำคธุรกิจ เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับ  
นำนำประเทศ และกำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร โดยจะด ำเนินกำรตั้งแต่ระยะเฉพำะ
หน้ำไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็น และตำมที่กฎหมำยเอื้อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวำงมำตรกำรทำงกฎหมำย ก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้อ ำนำจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรสูญเสียโอกำสหรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่ประชำชนโดยเฉพำะนักลงทุน ในระยะเฉพำะหน้ำ 



- 22 - 
 

จะเน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจ กำรลงทุน และด้ำนบริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวัน 
เป็นส ำคัญ 

๑๐ .๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่ วยงำนของรั ฐ ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริ กำร เชิ งรุก 
ทั้งในรูปแบบกำรเพ่ิมศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนในต่ำงจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังส่วนกลำง 
ศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรหลำกหลำยซึ่งจะจัดตั้งตำมที่ชุมชนต่ำงๆ เพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเดินทำงไปติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวก กำรให้บริกำรถึงตัวบุคคลผ่ำนระบบศูนย์บริกำรร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และมีระบบบูรณำกำร 

๑๐ .๔ เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกัน 
กำรแทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมให้มีกำรน ำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ 

๑๐.๕ ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิศศรี
ของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อนและ  
เสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพ่ือให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนแห่งชำติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกรูปด้ำนทั้งจะเร่งรัดกำรด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติ  
มิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนของรัฐ และ
เปดดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน ทั้งจะน ำกรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรร่วมทุน กำรใช้
จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติโดยมิชอบ กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กรต่ำงๆ เป็นบรรทัดฐำนแล้วมำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในกำรปฏิบัติรำชกำร 

๑๐.๗ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำงๆที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือสอดส่องเฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวำงมำตรกำรคุ้มครองพยำนและผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้กำรด ำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมรประสิทธิภำพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวำง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 3 เป็นองค์กร โปร่งใส  ใจสะอำด ปรำศจำก
คอร์รัปชั่น 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  1. ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่มีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง 

2. เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริต 
3. กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริตและระบบบริหำร 

จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  
 1. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (เชิงปริมำณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้ำร่วม โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมี
ค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตมีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภำพ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑ มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้
เกิดภำวะที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่กำรป้องกันและกำรสร้ำงสังคมด้วยกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมใน
ทุ ก ระดั บช่ ว ง วั ยตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย  เ พ่ื อส ร้ ำ ง วัฒนธรรมต่ อต้ ำนกำรทุ จ ริ ต  และปลู กฝั ง คว ำมพอ เ พียง  
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม 
ให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมี
พฤติกรรมที่ ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ กำรด ำเนินกำรจะก ำหนดกลยุท ธ์  แนวทำง 
กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเ พ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
น ำไปก ำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรของส่วนรำชกำรต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลำกรทุกระดับมี
จิตส ำนึกและ
พฤติกรรมที่
สำมำรถแยกแยะ

1. กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 

1. กำรประกำศ
เจตนำรมณ์/ก ำหนด
นโยบำย 

1. ร้อยละของควำม 
ส ำเร็จในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติ 

- 
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ระหว่ำง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่กำร
เป็นบุคคลต้นแบบ 

และก ำหนด
นโยบำยคุณธรรม
และ 
ควำมโปร่งใสใน
กำรด่ำเนินงำน 

- กำรประกำศ
เจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- กำรประกำศ
นโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 
- กำรออก/ติดตำม
แนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรให้และ
รับของขวัญ เพ่ือให้
บุคลำกร ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของรัฐบำล 
และนโยบำย
กระทรวง ในกำร
ส่งเสริมกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

2. สร้ำงจิตส ำนึกท่ี
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหำและ
ผลกระทบ 
ของกำรทุจริต ให้
ด ำรงตนอย่ำงมี 
ศักดิศศรีและมี
เกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยม 
กำรต่อต้ำนและไม่
ทนต่อกำรทุจริต 
- จัดเสวนำ "เขต
สุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ชัน" 

2. ร้อยละของ
จ ำนวนบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมตระหนักรู้ และ
ได้รับ 
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่ำนิยมที่
ไม่ยอมรับกำรทุจริต 

50,000 

 3. ปรับฐำน
ควำมคิดบุคลำกร
ให้สำมำรถ 
แยกแยะระหว่ำง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในกำร 
ด ำเนินงำน 

3. ปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถ
แยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร "กำรกระ
ท่ำท่ีถือเป็นเรื่อง

3. ร้อยละของ
จ ำนวนบุคลำกร
เป้ำหมำยมีควำม
ตระหนัก 
และปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

30,000 
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ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 
- กำรสร้ำงควำมรับรู้
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
ข้ำรำชกำรใหม่ 

 4. ส่งเสริมกำร
สร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรม
ท ำควำมดี เพ่ือ
สำธำรณะ 
แบ่งปัน ลด
ควำมเห็นแก่ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิต
สำธำรณะ 
 

4. ร้อยละของ
จ ำนวน 
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สำมำรถน ำควำมรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำม
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอำศัย
ทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งข้ึน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1. พัฒนำและ
ยกระดับกำร
ท ำงำน 
ให้สอดคล้องกับ
กำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำนกำร
ประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำรตอบ

1. ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 

50,000 
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แบบส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ 
ประจ ำปี 2563 
- กำรประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำร 
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสฯ 

2. ขับเคลื่อน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
สู่กำรปฏิบัติ 

2. กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน 
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2563 

2. หน่วยงำนมี
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปี 2563 

- 

2. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำ
งำน ด้ำนกำร
ป้องกัน 
และปรำบปรำม
กำรทุจริต 

3. สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำท 
หน้ำที่ และกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำน 
กำรส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

3. สร้ำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 
แนวสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือให้เข้ำถึงได้ง่ำย 
น่ำสนใจ และ
กระตุ้นให้ 
ประชำชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
- สื่อประชำสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
- โรลอัพขนำด 1.2 
x 2.4 เมตร ภำยใต้
หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
Zero 
Corruption” 

3. จ ำนวนรูปแบบ 
กำรประชำสัมพันธ์ 
ในด้ำนกำรต่อต้ำน
กำร 
ทุจริต เพ่ือสร้ำงกำร
รับรู้ 

20,000 
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- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำร
ร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษำที่
อำจเกิดขึ้น/Do & 
Don't) 
- วำรสำร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่ำปี 2563 

4. พัฒนำรูปแบบ 
วิธีกำร เนื้อหำ 
สำระ และช่องทำง
ให้เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ 
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ 

4. กำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ 
ประชำสัมพันธ์โดย
กำร มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

4. ร้อยละของควำม 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
ต่อระบบบริหำร
จัดกำร 
งำนสื่อสำรเพื่อ
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต (ช่องทำง/ 
กำรน่ำเสนอข้อมูล) 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 100,000 
 

        ทุกกลุ่ม 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริตในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 85 50,000 
 

        ทุกกลุ่ม 

กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เสรมิสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 

ร้อยละ 85 10,000  
 

       ทุกกลุ่ม 

กิจกรรมสร้างจติส านึก
สาธารณะ ในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ 

ร้อยละ 85 10,000  
 

       ทุกกลุ่ม 

กิจกรรมเสริมสร้างการคดิ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เสรมิสร้างการคิด
แยกแยะระหว่าง 

ร้อยละ 85 10,000  
 

       ทุกกลุ่ม 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2564  

คะแนน  85 50,000  
 

       ทุกกลุ่ม 

รวม 230,000           
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

................................... 
 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 3 เป็นองค์กร โปร่งใส  ใจสะอำด ปรำศจำก
คอร์รัปชั่น 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  1. ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่มีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง 

2. เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริต 
3. กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริตและระบบบริหำร 

จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
 1. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต        
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (เชิงปริมำณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้ำร่วม โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมี
ค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตมีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ร้อยละ 80 (เชิงคุณภำพ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑ มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้

เกิดภำวะที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่กำรป้องกันและกำรสร้ำงสังคมด้วยกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุก
ระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต                    
เป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี
จิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ กำรด ำเนินกำรจะก ำหนดกลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรน ำไปก ำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรของส่วนรำชกำร
ต่อไป 



 
 

 
ที่ 

 
กลยุทธ์ 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 

วัน เดือน ปี/ 
สถำนที่ 

ที่จัดกิจกรรม 

 
งบประมำณ 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
เครื่องมือชี้วัด 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

กำรประกำศเจตนำรมณ์กำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริตและก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 
 
ขับเคลื่อนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่กำรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้บุคลำกร
ตระหนักถึงผลกระทบของกำร
ทุจริต และปรับฐำนควำมคิดให้
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผล- 
ประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ 1  กำรประกำศเจตนำรมณ์/
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและ        
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ป้องกันกำรทุจริต 
(ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่สุจริต) สพป.นครสวรรค์  
เขต 3 
  กิจกรรมการที่ 1  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี  
พ.ศ.2563 
 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจสร้ำงควำมตระหนักปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

  
 
 
 

30  เม.ย. 64 
ณ สพป.นว.3 

 
 

25 เม.ย 64 
เวลำ 09.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
    1 ก.ค. 64 
  ณ ห้องประชุม 
     สพป.นว.3 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
       - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

61 คน 
 
 
 

14 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 คน 

 
 
 

- ประกำศเจตจ ำนง
สุจริต 
- เว็ปไซต์หน่วยงำน 
- ป้ำยประกำศ 
 
- แผนปฏิบัติกำรฯ 
- ค ำสั่งคณะท ำงำน 
  จัดท ำแผนฯ 
- รำยชื่อผู้เข้ำประชุมฯ 
- ภำพกิจกรรม 
 
 
 
 
- คู่มือ/เอกสำรประกอบ 
  กำรประชุม 
 



 
 

 
ที่ 

 
กลยุทธ์ 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 

วัน เดือน ปี/ 
สถำนที่ 

ที่จัดกิจกรรม 

 
งบประมำณ 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
เครื่องมือชี้วัด 

4. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

 

พัฒนำและยกระดับกำรท ำงำน
ให้สอดคล้องกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่ และกำรด ำเนินงำน ใน
ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  
และต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  กำรประชุม เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 
 
 
กิจกรรมที่ 2  กำรประชุม สัมมนำและศึกษำ 
ดูงำน สพท. ที่มีผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนำ 
 
 
จัดท าสร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริต 
 
   กิจกรรมที่ 1  กำรสร้ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำน/
แผนผัง ขั้นตอน และระยะเวลำกำรให้บริกำร
ในขั้นตอนต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน และ
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำรทรำบ 

   30 ก.ย. 64 
 ณ ห้อประชุม 
    สพป.นว.3 
 
 
 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 ส.ค.64 
   ณ ห้องประชุม
รวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ  80 พรรษำ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 

45 คน 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 คน 
 
 
 

 

- เอกสำรประกอบกำร 
  ประชุมฯ 
- รำยงำนกำรประชุม 
- ภำพกิจกรรม 
 
 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ก ำหนดกำร 
- ภำพกิจกรรม 



 
 

 
 
ที่ 

 
กลยุทธ์ 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 

วัน เดือน ปี/ 
สถำนที่ 

ที่จัดกิจกรรม 

 
งบประมำณ 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
เครื่องมือชี้วัด 

     กิจกรรมที่ 2  ศึกษำผลงำนกำรด ำเนินงำน
และรำยงำนกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่สุจริต 
 
 
 
 
   กิจกรรมที่ 3  กำรนิเทศ ก ำกับติดตำม 
 

ภำยในเดือน มิ.ย. 
64 

    ณ สพป.นว.3 
 
 
 
 

15  ก.ค. 64 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

61 คน 
 
 
 
 
 
 

- 

- คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
  ของกลุ่มต่ำง ๆ 
- ป้ำยแผนผังขั้นตอนกำร 
  ด ำเนินงำน 
- เว็บไซต์ 

             รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  80,000.-   
              ส่งงบประมาณคืน สพฐ.  80,000.-   
           รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  80,000.-   

                  
 
    ผู้เสนอ       ผู้เห็นชอบ 
          (นำงศิริญญำ  บัวรอด)                  (นำยจิระชัย  ทีค ำ) 
     ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติงำน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

 




