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คํานํา 
               แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป' งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการ       
ภายใต0โครงการเสริมสร0างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล0องกับยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 
(พ.ศ. 2560-2564) และเป>นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร5 ประเด็นการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต0แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด0วย 1) สร0างจิตสํานึก และปลูกฝEงความซื่อสัตย5สุจริต 2) สร0างกลไกป�องกันการ
ทุจริต และ 3) เสริมสร0างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

      แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด0วยสาระสําคัญ คือ ส-วนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเป>นมาการป�องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห5สถานการณ5ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร7งใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส-วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข0อง ได0แก7 ยุทธศาสตร5ชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวข0อง ส-วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน5 พันธกิจ และยุทธศาสตร5ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล7าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข0อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค7า
เป�าหมาย และงบประมาณ 

     ขอขอบพระคุณหน7วยงานและผู0มีส7วนเกี่ยวข0องที่ให0ความร7วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 จนสําเร็จ เพื่อเป>นกรอบทิศทางในดําเนินการป�องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล0อง
กับยุทธศาสตร5ชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะส7งผลให0การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน0อยลง 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 
 
 



3 
 

ส-วนที่ ๑ บทนํา 

ความเป1นมา 

      การทุจริตในสังคมไทยระหว7างช7วงเวลากว7าทศวรรษ ส7งผลเสียต7อประเทศอย7างมหาศาลและเป>นอุปสรรคสําคัญต7อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป>นทุจริตทางตรงไม7ซับซ0อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ0าง ในปEจจุบันได0ปรับเปลี่ยนเป>นการทุจริตที่ซับซ0อนมากขึ้น
ตัวอย7างเช7น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข0ามแดนข0ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู7อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส7งผลกระทบทางลบในวงกว0าง 

       รฐับาลได0ตระหนักในสถานการณ5การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ5 จันทร5โอชา นายกรัฐมนตรี ได0ประกาศนโยบายในการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด0านการส7งเสริมการบริหารราชการแผ7นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ข0อ ๑๐.๕ ใช0มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝEงค7านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป>นข0าราชการและความซื่อสัตย5
สุจริต ควบคู7กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ0าหน0าที่ของรัฐทุกระดับอย7างเคร7งครัด 
ยกเลิกหรือแก0ไขกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต7าง ๆ ที่ไม7จําเป>น สร0างภาระแก7ประชาชนเกินควร หรือเปSดช7องโอกาสการทุจริต เช7น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ0าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช0เวลานาน ซ้ําซ0อนและเสียค7าใช0จ7ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร5ชาติว7า
ด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป>นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส7วนในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ7งส7งเสริมปลูกจิตสํานึกให0สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู7กับการพัฒนาเครือข7ายป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย7างบูรณาการโดยให0ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย7างมีส7วนร7วม โปร7งใส เสมอภาคและเป>นธรรม สร0างระบบ
และกลไกที่มีอิสระอย7างแท0จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ7วงดุลอํานาจ ควบคู7กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ระบบ
ข0อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร7องค5ความรู0ด0านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตอย7างมีจรรยาบรรณและต7อเนื่อง โดยยุทธศาสตร5ดังกล7าวเป>นผล
จากสถานการณ5การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย7างรวดเร็วต7อเนื่อง และบทเรียนที่ได0รับจากการแปลงยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งสองฉบับที่ผ7านมาสู7การปฏิบัติจึงได0มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตให0สอดคล0องกับสภาพปEญหา
และสถานการณ5การดําเนินงานด0านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปEจจุบัน โดยจะต0องสามารถตอบโจทย5ต7อปEญหาหรือสถานการณ5การ
ทุจริตที่ประชาชนและหน7วยงานต7าง ๆ ต0องเผชิญอยู7จริง ต0องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส7วนไม7ว7าจะเป>นหน7วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค5กร
สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให0เข0ามามีส7วนร7วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต7กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร5ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร5ชาติฯไปสู7
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การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร5ชาติฯ ให0รัฐสภา และสาธารณชนได0รับทราบในทุกป'งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให0เกิด
การบูรณาการความร7วมมือจากทุกภาคส7วนในการต7อต0านการทุจริตทุกรูปแบบอย7างเข0มแข็ง เพื่อให0ประเทศไทยเป>นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร7งใสเทียบเท7า
สากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)         
ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน5 “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต0านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสร0างวัฒนธรรมการ
ต7อต0านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส7วน และปฏิรูปกระบวนการป�องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให0มีมาตรฐานเทียบเท7า
สากล ผ7านยุทธศาสตร5 ๖ ด0าน ได0แก7 สร0างสังคมที่ไม7ทนต7อการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการต7อต0านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู0การทุจริตของประเทศไทย โดยเป�าประสงค5ของ
ยุทธศาสตร5ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค7าดัชนีการรับรู0การทุจริต (CPI) สูงกว7าร0อยละ ๕๐ เพื่อให0เป>นมาตรฐานเป>นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต7างประเทศ 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ร7วมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ได0กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให0ส7วน
ราชการและหน7วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร5ชาติฯ ไปสู7การปฏิบัติโดยกําหนดไว0ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป' และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป' โดยให0ยึดกรอบยุทธศาสตร5หลักที่ใช0ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให0คํานึงถึงความสอดคล0องกับ
ยุทธศาสตร5ชาติ 20 ป'            (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม7บทบูรณาการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป' (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสู7การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1จึงได0จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป>นกรอบทิศทาง ในดําเนินการป�องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล0องกับยุทธศาสตร5ชาติ
และนโยบายสําคัญ อันจะส7งผลให0การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส7วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน0อยลง 
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ข2อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

การวิเคราะห5ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสการดําเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)                          
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สํานักงาน ป.ป.ช. ได0พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป>นมาตรการป�องกันการทุจริตและเป>น
กลไกในการสร0างความตระหนักให0หน7วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย7างโปร7งใสและมีคุณธรรมโดยใช0ชื่อว7า “การประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการ
ดําเนินงานของหน7วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได0พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช0ประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได0เริ่มดําเนินการ
ในป'งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป>นต0นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให0มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป>นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน7วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต7การบริหารงานของผู0บริหารและการปฏิบัติงานของเจ0าหน0าที่ภายในหน7วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ใน
หน7วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท0อนได0จากการรับรู0ของผู0มีส7วนได0ส7วนเสียภายในและผู0มีส7วนได0ส7วนเสียภายนอก 
 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนนิงานของหน-วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment: ITA)                                
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสฯ แบ7งออกเป>น 5 ดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปร7งใส (Transparency Index) 
2) ดัชนีความพร0อมรับผิด (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค5กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน7วยงาน (Work Integrity Index) 
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)                           
เครื่องมือที่ใช0ในการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได0แก7 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ5 (แบบสํารวจ Evidence – Based) 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู0มีส7วนได0ส7วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal) 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู0มีส7วนได0ส7วนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 
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คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ป& 2558 - 2560 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได0เข0าร7วมการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใส ในการดําเนินงานของหน7วยงานภาครัฐ                    

(Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต7ป'งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป>นต0นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสการดําเนินงานตั้งแต7
ป'งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้ 

หน-วยงาน ผลคะแนน ITA 

ป& 2558 ป& 2559 ป& 2560 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 93.96 85.86 94.64 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 74.02 81.36 84.70 

คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ป& 2559 – 2560 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงานของหน7วยงานภาครัฐ                      
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว7างป'งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 แสดงรายละเอียด
ดังนี้ 

หน-วยงาน 
คะแนน ITA ภาพรวม ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

ป& 59 ป& 60 ป& 59 ป& 60 ป& 59 ป& 60 ป& 59 ป& 60 ป& 59 ป& 60 ป& 59 ป& 60 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

85.86 94.64 88.06 90.15 75.74 95.72 93.81 96.99 82.83 96.76 85.77 95.30 

จากการเปรียบเทียบข0อมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งแต7ป'งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560                           
พบว7า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได0คะแนนการประเมินในดัชนีที่ 2 ด0านความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด0วยประเด็นด0านความพร0อมรับ
ผิดในการปฎิบัติงาน  ต่ํากว7าร0อยละ 80 ซึ่งสะท0อนให0เห็นว7าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีจุดบกพร7องในเรื่องด0านความ
พร0อมในการปฏิบัติงานซึ่งต0องดําเนินการเพื่อปรับปรุงอย7างเร7งด7วน 
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป&งบประมาณ       
พ.ศ. 2561 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทาง
และขั้นตอนดังต7อไปนี้ 
1. ทบทวนข0อมูลและบริบทที่เกี่ยวข0อง 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช0กรอบ
แนวทาง ตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป' (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4. เสนอแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต7อ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให0ความเห็นชอบให0ทุกหน7วยงานถือปฏิบัติ 
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ส-วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข2อง 

ยุทธศาสตร5ชาติ ระยะ ๒๐ ป& 
ยุทธศาสตร5ชาติ ระยะ ๒๐ ป' เป>นยุทธศาสตร5ที่ยึดวัตถุประสงค5หลักแห7งชาติเป>นแม7บทหลัก เพื่อเป>นกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การ

ลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป�าหมายของยุทธศาสตร5ชาติ การบริหารราชการแผ7นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด0านการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
การสร0างความโปร7งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ7นดินของหน7วยงานภาครัฐ ทุกหน7วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร5ชาติ (วิสัยทัศน5ประเทศระยะ 
20 ป') และยุทธศาสตร5การพัฒนาระยะ 5 ป' เพื่อให0บรรลุวิสัยทัศน5“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป>นประเทศพัฒนาแล0ว ด0วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู7การพัฒนาให0คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต7อการบรรลุซึ่งผลประโยชน5แห7งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร0างรายได0
ระดับสูงเป>นประเทศพัฒนาแล0ว และสร0างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป>นธรรม ประเทศสามารถแข7งขันได0ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร5ชาติ ระยะ ๒๐ ป' 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
1. ด2านความมั่นคง 

(1) เสริมสร0างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป>นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร5รัปชั่น สร0างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร0อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝE|งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร7วมมือระหว7างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ5กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป�องกันและ

แก0ไขปEญหาความมั่นคงรูปแบบใหม7 
(5) การพัฒนาเสริมสร0างศักยภาพการผนึกกําลังป�องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร0อยภายในประเทศ สร0างความร7วมมือกับประเทศเพื่อนบ0านและมิตร

ประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร0อมแห7งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล0อม 
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข0องจากแนวดิ่งสู7แนวระนาบมากขึ้น 
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2. ด2านการสร2างความสามารถในการแข-งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส7งเสริมการค0า การลงทุน พัฒนาสู7ชาติการค0า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร0างฐานการผลิตเข0มแข็ง ยั่งยืน และส7งเสริมเกษตรกรรายย7อยสู7เกษตรยั่งยืนเป>นมิตรกับ สิ่งแวดล0อม 
(3) การพัฒนาผู0ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู0ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู7สากล 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย5กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน ด0านการขนส7ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร0างความเป>นหุ0นส7วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส7งเสริมให0ไทยเป>นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด2านการพัฒนาและเสริมสร2างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช7วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู0ให0มีคุณภาพเท7าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝEงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค7านิยมที่พึงประสงค5 
(4) การสร0างเสริมให0คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร0างความอยู7ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด2านการสร2างโอกาสความเสมอภาค และเท-าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร0างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล0อมและนวัตกรรมที่เอื้อต7อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร0างความเข0มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข0มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให0เป>นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด2านการสร2างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ5 ฟ��นฟูและป�องกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให0มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ7มน้ํา เน0นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย7างบูรณาการ 
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(3) การพัฒนาและใช0พลังงานที่เป>นมิตรกับสิ่งแวดล0อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป>น มิตรกับสิ่งแวดล0อม 
(5) การร7วมลดปEญหาโลกร0อนและปรับตัวให0พร0อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช0เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร5และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล0อม 

6. ด2านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร0าง บทบาท ภารกิจของหน7วยงาน ภาครัฐ ให0มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต7อต0านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต7าง ๆ 
(6) ให0ทันสมัย เป>นธรรมและเป>นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให0บริการประชาชนของหน7วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได0และรายจ7ายของภาครัฐ 
 

แผนการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน5 คือ “คนไทยทุกคนได0รับการศึกษาและเรียนรู0ตลอดชีวิตอย7างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย7าง
เป>นสุข สอดคล0องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค5ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ 
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให0เป>นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล0องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห7งชาติและ ยุทธศาสตร5ชาติ 
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให0เป>นสังคมแห7งการเรียนรู0 และคุณธรรม จริยธรรม รู0รักสามัคคี และร7วมมือผนึกกําลังมุ7งสู7การพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔) เพื่อนําประเทศไทยก0าวข0ามกับดักประเทศที่มีรายได0ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 
แผนการศึกษาแห7งชาติ วางเป�าหมายไว0 ๒ ด0าน คือ 

1) เป�าหมายด0านผู0เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ7งพัฒนาผู0เรียนทุกคนให0มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู0ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) 
2) เป�าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป�าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด 

แผนการศึกษาแห7งชาติ กําหนดยุทธศาสตร5ในการพัฒนาการศึกษาภายใต0 ๖ ยุทธศาสตร5หลัก ที่สอดคล0องกับยุทธศาสตร5ชาติ ๒๐ ป' เพื่อให0แผนการศึกษา
แห7งชาติ บรรลุเป�าหมายตามจุดมุ7งหมาย วิสัยทัศน5และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล7าวข0างต0น ดังนี้ 
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร5ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร0างขีดความสามารถในการแข7งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร5ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช7วงวัย และการสร0างสังคมแห7งการเรียนรู0 
ยุทธศาสตร5ที่ ๔ : การสร0างโอกาส ความเสมอภาค และความเท7าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร5ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร0างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป>นมิตรกับสิ่งแวดล0อม 
ยุทธศาสตร5ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร5ชาติว-าด2วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน5 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต0านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร0างวัฒนธรรมต7อต0านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส7วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให0มีมาตรฐานสากล 

เป�าประสงค5เชิงยุทธศาสตร5 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู0การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว7าร0อยละ ๕๐ 
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วัตถุประสงค5หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร7วมต0านการทุจริตในวงกว0าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ7งต0านการทุจริตในทุกภาคส7วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย7างเท7าทันด0วยนวัตกรรมกลไกป�องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช0กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป>นธรรม และได0รับความร7วมมือจากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู0การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค7าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร5หลัก 

ยุทธศาสตร5มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด0านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร5การดําเนินงานหลัก
ออกเป>น  ๖  ยุทธศาสตร5 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ “สร2างสังคมที่ไม-ทนต-อการทุจริต” เป>นยุทธศาสตร5ที่มุ7งเน0นให0ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให0เกิดภาวะที่ “ไม7ทนต7อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต7กระบวนการกล7อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช7วงวัยตั้งแต7ปฐมวัย เพื่อสร0างวัฒนธรรมต7อต0านการทุจริต และปลูกฝEงความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย5 สุจริต เป>นการดําเนินการผ7านสถาบันหรือกลุ7มตัวแทนที่ทําหน0าที่ในการกล7อมเกลาทางสังคมให0มีความเป>นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละ เพื่อส7วนรวม และเสริมสร0างให0ทุกภาคส7วนมีพฤติกรรมที่ไม7ยอมรับและต7อต0านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๑ กําหนดกลยุทธ5และแนวทางตามกลยุทธ5ดังนี้ 
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ สร2างสังคมที่ไม-ทนต-อการทุจริต 

กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช7วงวัยตั้งแต7ปฐมวัยให0
สามารถแยกระหว7างผลประโยชน5ส7วนตัวและ
ผลประโยชน5ส7วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการป�องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว7างผลประโยชน5ส7วนตัวและผลประโยชน5ส7วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช0
อย7างจริงจัง 

๒. ส7งเสริมให0มีระบบและกระบวนการกล7อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต0านทุจริต 

๒.๑ กล7อมเกลาทางสังคมในทุกช7วงวัยตั้งแต7ปฐมวัย เพื่อสร0างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู0สําหรับทุกช7วงวัยตั้งแต7ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช0เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล7อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค5กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป>นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 
๓. ประยุกต5หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป>น
เครื่องมือต0านทุจริต 

 
๓.๑ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช0ในการกล7อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต7อต0านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการป�องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค5ความรู0การป�องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส7วนร7วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส7วนเพื่อ
ต7อต0านการทุจริต 

๔.๑ สร0างชุมชนเฝ�าระวัง ต7อต0านทุจริต 
๔.๒ สร0างความตื่นตัวในการแสดงออกต7อเหตุการณ5ทางสังคมที่ผิดต7อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และ
ผลักดันให0เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข0อเท็จจริงและ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส7วนเพื่อต7อต0านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต-อต2านการทุจริต” 
จากสถานการณ5ความขัดแย0งในสังคมไทยในห0วงระยะกว7าทศวรรษที่ผ7านมา จะเห็นได0ว7าประชาชนทุกกลุ7มทุกฝ�ายต7างมีข0อเรียกร0องที่สอดคล0องร7วมกัน

ประการหนึ่ง คือการต7อต0านการทุจริตของรัฐบาลและเจ0าหน0าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ7มทุกฝ�ายที่ไม7ยอมรับและไม7อดทนต7อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไม7ว7าจะเป>นรัฐบาลใดก็ตามย7อมสะท0อนให0เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน7วแน7ของประชาชนไทยทุกกลุ7มทุกฝ�ายที่ต0องการให0การบริหาร
ราชการแผ7นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ0าหน0าที่รัฐเป>นไปด0วยความโปร7งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป>นการสนองตอบต7อ
เจตจํานงทางการเมืองในการต7อต0านการทุจริตอันแน7วแน7ของประชาชน จึงได0กําหนดให0มียุทธศาสตร5การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต7อต0านการทุจริตไปสู7การปฏิบัติ
อย7างเป>นรูปธรรมและสอดคล0องเป>นหนึ่งเดียวกัน   โดยเป>นยุทธศาสตร5ที่มุ7งเน0นให0ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต7อต0านการทุจริต
ไปสู7การปฏิบัติอย7างเป>นรูปธรรมและสอดคล0องเป>นหนึ่งเดียวกัน 
ยุทธศาสตร5ที่ ๒ กําหนดกลยุทธ5 และแนวทางตามกลยุทธ5 ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต-อต2านการทุจริต 

กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 
๑. พัฒนากลไกการกําหนดให0นักการเมืองแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต7อต0านการทุจริตต7อ
สาธารณชน 

๑.๑ กําหนดให0นักการเมืองต0องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต7อต0านการทุจริตต7อสาธารณชนก7อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก7อนดํารงตําแหน7งทางการเมือง 
๑.๒ กําหนดให0พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต7อต0านการ
ทุจริตและเผยแพร7ให0แก7ประชาชน 

๒. เร7งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ0าหน0าที่รัฐในทุก
ระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ0าหน0าที่รัฐ 
๒.๒ การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ0าหน0าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ0าหน0าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให0ทุกภาคส7วนกําหนดกลยุทธ5และ
มาตรการสําหรับเจตจํานงในการต7อต0านการ
ทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห5แนวทางการกําหนดกลยุทธ5และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต7อต0านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท0องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร7วมมือระหว7างภาคส7วนต7าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ5 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส7งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต-อต2านการทุจริต 
๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด0านการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให0ได0รับการจัดสรรงบประมาณรายจ7าย
ประจําป'ที่มีสัดส7วนเหมาะสมกับการแก0ปEญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห5แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด0านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด0านการป�องกัน และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

๕. ส7งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต7อต0านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให0การสนับสนุนทุนตั้งต0น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต7อต0านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต7อต0านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

๖. ประยุกต5นวัตกรรมในการกํากับดูแลและ
ควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได0แสดงไว0ต7อสาธารณะ 

๖.๑ กําหนดให0พรรคการเมืองต0องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใช0งบประมาณต7อนโยบายนั้น ๆ ก7อนที่จะจัดให0มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดทําระบบฐานข0อมูลแนวทาง/มาตรการในการป�องกันการทุจริต 
ในแต7ละโครงการที่พรรคการเมืองได0หาเสียงไว0กับประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร5ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป>นปEญหาที่พบมากขึ้นในปEจจุบัน ก7อให0เกิดผลเสียต7อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย7าง

มหาศาล            ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ7านมาพบว7าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช0ช7องว7างทางกฎหมายเข0าแสวงหาประโยชน5ส7วนตน โดยพบตั้งแต7ขั้นตอน
การกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช0อํานาจอย7างไม7โปร7งใส ยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได0กําหนดให0มี
ยุทธศาสตร5 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป>นยุทธศาสตร5ที่มุ7งป�องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ7านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร0างธรร
มาภิบาลตั้งแต7เริ่มขั้นก7อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป�อนข0อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๓ กําหนดกลยุทธ5 และแนวทางตามกลยุทธ5 ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน ธรรมาภบิาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก7อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร7ข0อมูลข7าวสารที่เกี่ยวข0องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ5ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต7อสังคม 
๑.๗ กําหนดมาตรการวิเคราะห5ความเสี่ยงและการใช0จ7ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร0างความโปร7งใสในกระบวนการพิจารณาร7างกฎหมายที่เกี่ยวข0อง 
๑.๙ การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู0ดํารงตําแหน7งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ�าฝ�นจริยธรรม หรือเป>นความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร0างกลไกการตรวจสอบการใช0อํานาจของฝ�ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร0างความโปร7งใสในการนํานโยบายไปสู7การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท0อนการสกัดกั้นกาทุจริต
เชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข0อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส7งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให0เข0ามามีส7วนร7วมใน
การตรวจสอบ 

๔. ส7งเสริมให0มีการศึกษา 
วิเคราะห5 ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค5กร 
ปกครองส7วนท0องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห5 เพื่อสร0างองค5ความรู0ในการตรวจสอบการทุจริต  
เชิงนโยบายขององค5กรปกครองส7วนท0องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร7องค5ความรู0ในการดําเนินนโยบายอย7างโปร7งใสและไร0การทุจริตให0แก7องค5กรปกครองส7วนท0องถิ่น 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๔ “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร5นี้มุ7งเน0นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด0านการป�องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให0มีความเข0มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให0การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม7เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด0านกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร0างการปฏิบัติงานของหน7วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให0มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๔ กําหนดกลยุทธ5 และแนวทางตามกลยุทธ5 ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๔ พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก0ไขปEญหาการทุจริตในแต7ละระดับ 

๑.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว7างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข0ามามีส7วนร7วมกับระบบ 
การป�องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป�องกันการทุจริต 

๒. สร0างกลไกการป�องกันเพื่อ ยับยั้งการทุจริต ๒.๑ สร0างกลไกป�องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ นําข0อเสนอแนะจากกลไกป�องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู7การปฏิบัติ 
๒.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข0อเสนอแนะไปสู7การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปEญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช0ดุลยพินิจของเจ0าหน0าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปSดโอกาสให0ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู0 และหา
ข0อมูลเกี่ยวกับการป�องกัน การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให0ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร0างสรรค5
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๔.๒ กําหนดแผนการติดต7อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication : IMC)  
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๔ พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 

๕. การพัฒนา วิเคราะห5และบูรณาการระบบการ
ประเมินด0านคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนิน 
งานของหน7วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู0การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ5มาตรฐานการประเมินด0านคุณธรรมและความโปร7งใส ในการดําเนินงานของหน7วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด0านคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงานของหน7วยงาน 

๖. สนับสนุนให0ภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส7งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร0างแรงจูงใจในการเป>นตัวอย7างองค5กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส7วนเกี่ยวข0องกับการทุจริตอย7างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค5ความรู0เชิงสร0างสรรค5ของ 
บุคลากรด0านการป�องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด0านงานป�องกันและ ปราบปรามการทุจริต ให0มีความเป>นมือ
อาชีพและเป>นไปตามมาตรฐานสากล 
๗.๒ ต7อยอด ขยายผล องค5ความรู0เชิงสร0างสรรค5 สําหรับการป�องกันการทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส7งเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว7าด0วยการต7อต0าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป�องกันเพื่อต7อต0านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ0าหน0าที่ของรัฐให0รองรับการป�องกันการทุจริต 
๘.๓ สร0างแนวทางการป�องกันการจัดซื้อจัดจ0างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห5ข0อมูลข7าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร5การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป>นยุทธศาสตร5ที่มุ7งเน0นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต7าง ๆ ของการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให0สามารถดําเนินการ ได0อย7างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล7าว จะมุ7งเน0นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป>นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช0กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู0กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร7วมกัน
ของหน7วยงานต7าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให0มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร5นี้จะทําให0การปราบปรามการทุจริตเป>นไปอย7างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอย7าง
รวดเร็ว และผู0กระทําการทุจริตจะได0รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะส7งผลให0คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได0ในที่สุด 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๕ กําหนดกลยุทธ5และแนวทางตามกลยุทธ5 ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร0องเรียนการทุจริตให0มี
ประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร0องเรียนของหน7วยงานต7อต0าน 
การทุจริตต7าง ๆ ให0มีความรวดเร็ว เข0าถึงได0โดยง7าย 
1.๒ การสร0างความเชื่อมั่นและความไว0วางใจต7อระบบการรับเรื่องร0องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความถูกต0องของทรัพย5สิน
และหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต0องของทรัพย5สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย5สินคืนจากการทุจริต 
๒.2 การกําหนดกลุ7มเป�าหมายในการตรวจสอบทรัพย5สินและหนี้สินให0 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให0มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร0างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน7วยงานภาครัฐต0นสังกัด 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช0 
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให0เท7าทันต7อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล0องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให0เท7าทันต7อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให0หน7วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดําเนินการได0อย7างมีประสิทธิภาพ และสอดคล0องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให0ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก0ไขกฎหมาย
และกระบวนการปราบปรามการทุจริตให0เป>นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช0กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร7งด7วนและสถิติกาทุจริต 
4.5 การบังคับใช0กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต7ละพื้นที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน7วยงานภาครัฐต0นสังกัดในการบังคับใช0กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ0าหน0าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข0อมูลและข7าวกรองในการ
ปราบปรามการทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข0อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว7าง 
หน7วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข7าวกรองด0านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร7วมมือกับองค5กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน7วยงานประชาสังคมและหน7วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข0อมูลและข7าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ0มครองพยานและผู0แจ0งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ0าหน0าที่ในกระบวนการ
ปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ0มครองพยาน (Witness) และผู0ให0เบาะแส(Whistleblower)  
ที่มีความน7าเชื่อถือและสร0างความมั่นใจแก7ผู0ถูกคุ0มครองได0 
6.2 การมีมาตรการในการคุ0มครองเจ0าหน0าที่ผู0ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ0งเบาะแสในคดี 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค5ความรู0เชิงสหวิทยาการของ 
เจ0าหน0าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค5ความรู0 ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู0ในเชิงสหวิทยาการให0แก7เจ0าหน0าที่
ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ0าหน0าที่ปราบปรามการทุจริตให0มีความรู0 ทักษะและขีดความสามารถที่เป>นมาตรฐานและเท7า
ทันต7อพลวัตของการทุจริต (Training) 
7.3 การแบ7งปEนความรู0 (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ0าหน0าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปSดโปงผู0กระทําความผิดให0สาธารณชน
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปSดโปงการทุจริตอย7างสร0างสรรค5และพัฒนาช7องทางในการเผยแพร7เปSดโปงการทุจริตที่เข0าถึงการรับรู0ของ
สาธารณชนอย7างกว0างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว7างประเทศ 

- จัดให0มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว7างประเทศตามกรอบความ
ร7วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู2การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

เป>นการกําหนดยุทธศาสตร5ที่มุ7งเน0นการยกระดับมาตรฐานด0านความโปร7งใสและการจัดการการยกระดับค7าดัชนีการรับรู0การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห5ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต7ละแหล7งข0อมูล และเร7งรัด กํากับ ติดตามให0หน7วยงานที่เกี่ยวข0องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร7วมกันระหว7างภาครัฐ หน7วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต7างประเทศโดยมีกลยุทธ5การดําเนินงาน ได0แก7 
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ยุทธศาสตร5ที่ ๖ กําหนดกลยุทธ5 และแนวทางตามกลยุทธ5 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร5ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู2การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ5 แนวทางตามกลยุทธ5 

1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู0 
การทุจริต(Corruption Perceptions Index 
:CPI) 
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห5ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต7ละแหล7งข0อมูลที่ใช0สําหรับการจัดอันดับดัชนี
การรับรู0การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน7วยงานที่เกี่ยวข0องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู0การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร7งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู0การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู0 (Perceptions) 

2. บูรณาการเป�าหมายยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วย 
การป�องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู0การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห5และเชื่อมโยงเป�าหมายยุทธศาสตร5ชาติว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(ยุทธศาสตร5ที่ 1 - ยุทธศาสตร5ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู0การทุจริต (CPI)  
ขอประเทศ 
๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร5 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ5 จันทร5โอชา ที่แถลงต-อสภานิติบัญญัติแห-งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ5 จันทร5โอชา ได0แถลงนโยบายต7อสภานิติบัญญัติแห7งชาติเมื่อวันศุกร5ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด0าน 
ด0านที่ ๑๐ การส7งเสริมการบริหารราชการแผ7นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป>นระบบที่ใหญ7โตมหึมา ประกอบด0วยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว0างขวางของเจ0าหน0าที่

ซึ่งสามารถให0คุณให0โทษให0ความสะดวก หรือเป>นอุปสรรคต7อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได0 แต7น7าเสียดายว7าในเวลาที่ผ7านมา ระบบราชการและเจ0าหน0าที่
บางส7วนกลายเป>นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย0งในสังคม ตั้งแต7ระดับท0องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป>นอุปสรรคต7อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบ
นานาประการซึ่งมีมาแต7อดีตและยังมิได0แก0ไขให0ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม7อาจใช0กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข7งขันกับนานาประเทศ เช7น เสีย
ค7าใช0จ7ายสูง ใช0เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซ0อนใช0ระบบตรวจสอบที่ไม7จําเป>นจนเป>นภาระแก7ประชาชน บางครั้งมีการปล7อยปละละเลยสลับกับการเข0มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม0ฟาง มีการทุจริตคอร5รัปชั่น สร0างความไม7เป>นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไม7จูงใจให0นักลงทุนเข0ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏใน
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ผลการสํารวจหรือรายงานประจําป'ของหน7วยงานต7างประเทศบางแห7งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน7าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง7ายในการทําธุรกิจในประเทศ
ไทยมาแล0ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด0านองค5กรหรือหน7วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท0องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร0างหน7วยงานภาครัฐที่มี
อํานาจหน0าที่ซ้ําซ0อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส0นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏบิัติราชการให0ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช0 แก0ไขกฎระเบียบให0โปร7งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได0อย7างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค7าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให0เหมาะสมและเป>นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ0านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม7 การตอบสนองความต0องการของประชาชนในฐานะที่เป>นศูนย5กลาง และการอํานวยความ
สะดวกแก7ผู0ใช0บริการเพื่อสร0างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต0นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข7งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว0ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต7ระยะเฉพาะหน0าไปตามลําดับความจําเป>น และตามที่กฎหมายเอื้อให0สามารถดําเนินการ
ได0 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให0ประชาชนสามารถเข0าถึงบริการสาธารณะได0โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย 
กําหนดผู0รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน7นอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ5ที่เป>นธรรม โปร7งใส มิให0เจ0าหน0าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช0
อํานาจโดยมิชอบก7อให0เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร0างความเสียหายแก7ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน0าจะเน0นการปรับปรุงหน7วยงาน
ให0บริการด0านการทําธุรกิจ การลงทุน และด0านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป>นสําคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน7วยงานของรัฐให0มีประสิทธิภาพ สามารถให0บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย5รับเรื่องราวร0องทุกข5จากประชาชนใน
ต7างจังหวัดโดยไม7ต0องเดินทางเข0ามายังส7วนกลาง ศูนย5บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให0บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต7างๆ เพื่อให0
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต7อขอรับบริการได0โดยสะดวก การให0บริการถึงตัวบุคคลผ7านระบบศูนย5บริการร7วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส5ที่สมบูรณ5แบบ พัฒนาหน7วยงานของรัฐให0เป>นองค5กรแห7งการเรียนรู0 มีการสร0างนวัตกรรมในการทํางานอย7างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร0างระบบคุณธรรมในการแต7งตั้งและโยกย0ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป�องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส7งเสริมให0มีการนํา
ระบบพิทักษ5คุณธรรมมาใช0ในการบริหารงานบุคคลของเจ0าหน0าที่ฝ�ายต7างๆ 

๑๐.๕ ใช0มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝEงค7านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป>นข0าราชการและความซื่อสัตย5สุจริต 
ควบคู7กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ0าหน0าที่ของรัฐทุกระดับอย7างเคร7งครัด ยกเลิก
หรือแก0ไขกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต7างๆ ที่ไม7จําเป>น สร0างภาระแก7ประชาชนเกินควร หรือเปSดช7องโอกาสการทุจริต เช7น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ0าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช0เวลานาน ซ้ําซ0อนและเสียค7าใช0จ7ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให0มีกฎหมายเพื่อให0ครอบคลุมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน5ทับซ0อนในภาครัฐทุก
ระดับ โดยถือว7าเรื่องนี้เป>นวาระสําคัญเร7งด7วนแห7งชาติและเป>นเรื่องที่ต0องแทรกอยู7ในการปฏิรูปทุกรูปด0านทั้งจะเร7งรัดการดําเนินการต7อผู0กระทําการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบทั้งในด0านวินัยและคดี รวมทั้งให0ผู0บริการมีโอกาสประเมินระดับความน7าเชื่อถือของหน7วยงานของรัฐ และเปSดเผยผลการประเมินต7อประชาชน ทั้งจะ
นํากรณีศึกษาที่เคยเป>นปEญหา เช7น การจัดซื้อจัดจ0าง การร7วมทุน การใช0จ7ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว0นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช0ดุลยพินิจของเจ0าหน0าที่ 
การมีผลประโยชน5ขัดแย0งหรือทับซ0อน ซึ่งได0มีคําวินิจฉัยขององค5กรต7างๆ เป>นบรรทัดฐานแล0วมาเป>นบทเรียนให0ความรู0แก7เจ0าหน0าที่ของรัฐ และประมวลเป>น
กฎระเบียบหรือคู7มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส7งเสริมและสนับสนุนภาคีองค5กรภาคเอกชนและเครือข7ายต7างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส7อง เฝ�าระวัง ตรวจสอบเจ0าหน0าที่ของรัฐหรือต7อต0านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ0มครองพยานและผู0เกี่ยวข0องเพื่อให0การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป>นไปอย7างมรประสิทธิภาพโดยไม7ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง 

นโยบายรัฐมนตรีว-าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลปh) 
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป� รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ เข0ารับตําแหน7งอย7างเป>นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได0มอบ

นโยบายด0านการต7อต0านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป� ประกาศว7า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน0นเรื่องความโปร7งใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป>นยุคที่

กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร7งใสที่สุดในประวัติศาสตร5 จะไม7มีใต0โต�ะ หลังโต�ะ หลังบ0าน ตามน้ําใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว7าไม7มีการนําชื่อหรือทีมงานทั้งสามท7าน 
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป� พลเอก สุรเชษฐ5 ชัยวงศ5 และหม7อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ0างเพื่อขอรับผลประโยชน5ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ 
"กระทรวงศึกษาธิการ ต0องการสร0างเด็กให0โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม7โกง ด0วยการปลูกฝEงการไม7โกงไว0ในบรรยากาศ ระบบ และการ
สนทนา เพราะการไม7โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให0เกลียดการโกง และจะได0ไม7ทํา 

คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป�องกันและแก2ไขปlญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(๑) ให0ทุกส7วนราชการและหน7วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป�องกันและแก0ไขปEญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ7งเน0นการสร0างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ�าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให0เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได0 
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ0างของส7วนราชการและหน7วยงานของรัฐให0หัวหน0าส7วนราชการและหัวหน0าหน7วยงานของรัฐมีหน0าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การ
ดําเนินงาน    ให0เป>นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว7าด0วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย7างเคร7งครัด 
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แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
วิสัยทัศน5 : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยุคใหม7 โปร7งใส  ไร0การทุจริต  
 
พันธกิจ : 
1. สร0างวัฒนธรรมและค7านิยมการต7อต0านการทุจริตในองค5กร 
2. เสริมสร0างระบบบริหารจัดการภายในองค5กรอย7างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป�องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป�าประสงค5 : 
1. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว7างผลประโยชน5ส7วนตัวและผลประโยชน5ส7วนรวม ประพฤติตนเป>นพลเมืองดี มีคุณธรรม   

จริยธรรม สู7การเป>นบุคคลต0นแบบ 
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงานเป>นไปตามเป�าหมายที่กําหนด 
3. เสริมสร0างภาพลักษณ5ที่ดีในองค5กรและสาธารณชนให0เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท7างาน ด0านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร5 ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)      
    ไม7น0อยกว7าร0อยละ 89 
2. ร0อยละของผู0เข0าร7วมโครงการ/กิจกรรมเข0ามามีส7วนร7วมในการผลักดันให0เกิดสังคมที่ไม7ทนต7อการทุจริต ไม7น0อยกว7าร0อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
3. ร0อยละของผู0เข0าร7วม โครงการ/กิจกรรมสร0างความตระหนักรู0ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตมีค7านิยมร7วมต0านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะและสามารถ

แยกแยะระหว7างผลประโยชน5ส7วนตนกับผลประโยชน5ส7วนรวม ร0อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
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ยุทธศาสตร5ที่ 1 : สร0างสังคมที่ไม7ทนต7อการทุจริต 
      การดําเนินการตามยุทธศาสตร5ที่ ๑ มีเป�าหมายมุ7งเน0นให0ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให0เกิดภาวะที่ไม7ทนต7อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต7 

การป�องกันและการสร0างสังคมด0วยกระบวนการกล7อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช7วงวัยตั้งแต7ปฐมวัย เพื่อสร0างวัฒนธรรมต7อต0านการทุจริต และปลูกฝEงความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย5สุจริต มีจิตอาสา และรับผิดชอบ เป>นการดําเนินการผ7านสถาบันหรือกลุ7มตัวแทนที่ทําหน0าที่ในการกล7อมเกลาทางสังคม ให0มีความเป>น
พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส7วนรวม และเสริมสร0างให0ทุกภาคส7วนมีพฤติกรรมที่ไม7ยอมรับและต7อต0านการทุจริตในทุกรูปแบบ    
การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ5  โดยมีแนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ5และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

เป�าประสงค5 กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

1.บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว7าง
ผลประโยชน5ส7วนตัวและ
ผลประโยชน5ส7วนรวม 
ประพฤติตนเป>นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม         
สู7การเป>นบุคคลต0นแบบ 

1. การประกาศเจตนารมณ5บริหารงาน
ด0วยความซื่อสัตย5สุจรติ 
และกําหนดนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร7งใสในการด7าเนินงาน 

1. การประกาศเจตนารมณ5 เจตจํานงการบริหารงานด0วย
ความซื่อสัตย5สุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร7งใส
ในการดําเนินงาน 

1. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัตงิาน
ตามแนวทางปฏิบัติงานของนโยบาย
คุณธรรมและความโปร7งใสในการ
ดําเนินงาน 

- 

2. ปรับฐานความคิดบุคลากรให0
สามารถแยกแยะระหว7างผลประโยชน5
ส7วนตัว และผลประโยชน5ส7วนรวมใน
การดําเนินงาน 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร0างความรับรู0เรื่อง
ผลประโยชน5ทับซ0อนให0กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ร0อยละของจํานวนบุคลากรเป�าหมาย
มีความตระหนักและปฏิบัติหน0าที่ให0
เป>นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน5 
ทับซ0อน 

398,000 

3. ส7งเสริมการสร0างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต7อต0าน
การทุจริต 

3. ส7งเสริมกิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะแบ7งปEน          
ลดความเห็นแก7ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย5
สุจรติ มีจิตสาธารณะ และความรบัผิดชอบ 
 

3. ร0อยละของจํานวนบุคลากรที่ได0รับ
การพัฒนาความรู0เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนําความรู0ที่ได0รับ
ไปประยุกต5ใช0ในการปฏิบัติหน0าที่ 

- 
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ยุทธศาสตร5ที่ 4 : พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตร5นี้มุ7งเน0นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด0านการป�องกันการทุจริตของประเทศไทยให0มีความเข0มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให0การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม7เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด0านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร0างการปฏิบัติงานของหน7วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให0มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
 

เป�าประสงค5 กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร7งใสในการดําเนินงาน
เป>นไปตามเป�าหมายที่กําหนด  
 

1. พัฒนาและยกระดับ             
การทํางานให0สอดคล0องกับ      
การประเมินคุณธรรมและ     
ความโปร7งใสในการดําเนินงาน
ของหน7วยงานภาครัฐ (ITA) 

1. เตรียมความพร0อมในการเข0ารบัการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร7งใสการดําเนินงานของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร0อมการตอบแบบสาํรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ5ประจําป' 2561 
- การประชุมชี้แจงให0ปฏิบัตติามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร7งใสฯ 

1. ค7าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร7งใสของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 

90,000 

2. ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร5ด0านการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู7การปฏิบัต ิ

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป' 2561 

2. หน7วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําป' 2561 

     - 

3.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ0างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
 

3. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกต�อง
ตามระเบียบ โปร$งใส  ปราศจาก   
คอร5รัปชัน 

321,000 
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เป�าประสงค5 กลยุทธ5 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

(บาท) 
2. เสริมสร0างภาพลักษณ5ที่ดี         
ในองค5กรและสาธารณชน ให0เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการทํางาน 
ด0านการป�องกันและปราบปราม  
การทุจริต 

3. สร0างการรับรู0เกี่ยวกับ
บทบาทหน0าที่ และการ
ดําเนินงาน ในด0านการ
ส7งเสริมจรยิธรรม และ
ต7อต0านการทุจริต 

4. สร0างสื่อประชาสัมพันธ5แนวสร0างสรรค5เพื่อให0เข0าถึง ได0ง7าย 
น7าสนใจ และกระตุ0นให0ประชาชนรู0สึกร7วมเป>นส7วนหนึ่งในการ
ต7อต0านการทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ5รณรงค5ต7อต0านการทุจริต 
- VTR ประชาสัมพันธ5เขตพื้นที่สุจริต“สพป.ราชบุรี เขต 1       
ยุคใหม7 โปร7งใส ไร0ทุจริต ZeroCorruption” 
-จัดทํามัลติมีเดียประชาสัมพันธ5การรับเรื่องร0องเรียน 
- คู7มือป�องกันผลประโยชน5ทับซ0อน 

3. จํานวนรูปแบบการประชาสัมพันธ5 
ในด0านการต7อต0านการทุจริต เพื่อ
สร0างการรับรู0 

 120,000 

4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ 
เนื้อหา สาระ และช7องทาง
ให0เหมาะสม สอดคล0องกับ
ความต0องการของ 
กลุ7มเป�าหมายทุกระดับ 

5. การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร5ประชาสัมพันธ5    
โดยการ มีส7วนร7วมของผู0รับบริการและผู0มสี7วนได0เสยี 

4. ร0อยละของความพึงพอใจของ
ผู0รับบริการต7อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต7อต0านการทุจริต 
(ช7องทาง/การน7าเสนอข0อมูล) 

- 
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แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
โครงการ ตัวชี้วัด เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู2รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

 1. ประกาศเจตนารมณ5เจตจํานง
การบริหารงานด0วยความซื่อสัตย5
สุจริตและประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร7งใสในการ
ดําเนินงาน 

ระดับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัติงานของนโยบาย
คุณธรรมและความโปร7งใส
ในการดําเนินงาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีประกาศ
เจตนารมณ5เจตจํานงการ
บริหารงานด0วยความ
ซื่อสัตย5สุจริตและประกาศ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร7งใสในการ
ดําเนินงาน 

      -          กลุ7มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ     
สร0างความรับรู0เรื่องผลประโยชน5
ทับซ0อนให0กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ร0อยละ100 ของจํานวน
บุคลากรเป�าหมาย  มีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน0าที่
ให0เป>นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน5ทับซ0อน 

1. บุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 89 
คน 
2. ผู0บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด 177 คน 
3. ครูจํานวน 1,866 คน  
  ได0รับการอบรมให0มี 
จิตสํานึกและพฤติกรรม   
ที่สามารถแยกแยะระหว7าง
ผลประโยชน5ส7วนตนและ
ผลประโยชน5ส7วนรวม 
ประพฤติตนเป>นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม สู7การ
เป>นบุคคลต0นแบบ 

 398,000          กลุ7มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป�าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู2รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

3. ส7งเสริมกิจกรรมทําความดี 
เพื่อสาธารณะแบ7งปEน ลด
ความเห็น  แก7ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย5สุจรติ มี
จิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบ 
 

 ร0อยละ 100 ของจํานวน
บุคลากรที่ได0รบัการพัฒนา
ความรู0เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและสามารถ
นําความรู0ที่ได0รับไปประยุกต5  
ใช0ในการปฏิบัติหน0าที่ 

 บุคลากรในสาํนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา 89 
คน 

-          กลุ7มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

4. การเตรียมความพร0อม ในการ
เข0ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร7งใสการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ITA) 
 

ค7าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร7งใสของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA) 
ป'งบประมาณ 2561       
ไม7น0อยกว7าร0อยละ 90 

 1. บุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 89 
คน 
2. ผู0บริหารและผู0มสี7วนได0
ส7วนเสยี 50 คน 
 

  90,000          กลุ7มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล การ
จัดการศึกษา 

5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําป' 2561 

หน7วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําป' 2561 

สพป.มีการแผนปฏบิัติการ
ป�องกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ เป>น
เครื่องมือในการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

-          กลุ7มบรหิารงาน
บุคคล 

6.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดซื้อจัดจ0างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
 

  การดําเนินการจัดซื้อจัด
จ�างของสํานักงานเขตพื้นที่
ก าร ศึ ก ษ า ถู ก ต� อ งต าม
ระเบียบ โปร$งใส ปราศจาก   
คอร5รัปชัน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ0าหน0าที่พัสดุโรงเรียน
จํานวน 200 คน  

321,000          กลุ7มบรหิารงาน
การเงินและ
สินทรัพย5 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป�าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู2รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

7. สร0างสื่อประชาสัมพันธ5แนว
สร0างสรรค5เพื่อให0เข0าถึง ได0ง7าย 
น7าสนใจ และกระตุ0นให0ประชาชน
รู0สึกร7วมเป>นส7วนหนึ่งในการ
ต7อต0านการทุจริต 
 

3. จํานวนรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ5 
ในด0านการต7อต0านการ
ทุจริต เพื่อสร0างการรับรู0 

- สื่อประชาสมัพันธ5รณรงค5
ต7อต0านการทุจริต 
- VTR ประชาสัมพันธ5เขต
พื้นที่สุจริต“สพป.ราชบุรี 
เขต 1 ยุคใหม7 โปร7งใส ไร0
ทุจริต Zero 
Corruption” 
-จัดทํามัลติมีเดีย
ประชาสมัพันธ5การรับเรื่อง
ร0องเรียน 
- คู7มือป�องกันผลประโยชน5
ทับซ0อน 

 120,000          กลุ7ม
อํานวยการ 

8. การจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร5ประชาสัมพันธ5โดย
การ มีส7วนร7วมของผู0รับบริการ
และผู0มีส7วนได0ส7วนเสยี 

 ผู0รับบริการร0อยละ 85 มี
ความพึงพอใจของต7อระบบ
บริหารจัดการงานสื่อสาร
เพื่อต7อต0านการทุจริต 
(ช7องทาง/การน7าเสนอ
ข0อมูล) 

จัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร5ประชาสัมพันธ5
โดยการ มีส7วนร7วมของ
ผู0รับบริการและผู0มีส7วน ได0
ส7วนเสยี 

     -          กลุ7ม
อํานวยการ 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร5ชาติ 
ว-าด2วยการป�องกันและปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู2รับผิดชอบ 

 
ยุทธศาสตร5ที่ 1 

สร0างสังคมที่ไม7ทนต7อการทุจริต 

 1. ประกาศเจตนารมณ5เจตจํานงการบริหารงานด0วยความซื่อสัตย5สุจริตและประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงาน 

       - กลุ7มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร0างความรับรู0เรื่องผลประโยชน5ทับซ0อนให0กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 398,000 กลุ7มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3. ส7งเสริมกิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะแบ7งปEน ลดความเห็น  แก7ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย5สุจริต มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ 

- กลุ7มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร5ที่ 4 

พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 

4. การเตรียมความพร0อม ในการเข0ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 

  90,000 กลุ7มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

5. การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป' 2561 

- กลุ7มบรหิารงาน
บุคคล 

6.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ0างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
 

321,000 กลุ7มบรหิารงาน
การเงินและ
สินทรัพย5 
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ยุทธศาสตร5ชาติ 
ว-าด2วยการป�องกันและปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู2รับผิดชอบ 

 
ยุทธศาสตร5ที่ 4 

พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
                (ต7อ) 

7. สร0างสื่อประชาสัมพันธ5แนวสร0างสรรค5เพื่อให0เข0าถึง ได0ง7าย น7าสนใจ และกระตุ0นให0
ประชาชนรู0สึกร7วมเป>นส7วนหนึ่งในการต7อต0านการทุจริต 

 120,000 กลุ7มอํานวยการ 

8. การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร5ประชาสัมพันธ5โดยการ มีส7วนร7วมของ
ผู0รับบริการและผู0มีส7วนได0เสีย 

     - กลุ7มอํานวยการ 

รวมทั้งสิ้น   929,000  

  
                   ผู0เสนอแผนปฏิบัติการ                    ผู0เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 

                                                                                                                                                                                                             
               (นายบุญประคอง  โคตรพัฒน5)                              (นายยรรยงค5  เจริญศรี) 
         ตําแหน7ง ศึกษานิเทศก5ชํานาญการพิเศษ                                    ตําแหน7ง ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
              
                ผู0อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 
 
              (................................................) 
     ตําแหน7ง ………............................................... 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


