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คํานํา
แผนปฏิ บั ติการป องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสระบุ รี
เขต 2 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ดํ า เนิ น การภายใต โ ครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป น ไปตามแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไก
ปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิ บัติ การป องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุ รี
เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเปนมา
การปองกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดํ าเนิ น งานของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา (ITA) ส วนที่ 2 บริบ ทที่ เกี่ย วของ ได แก ยุ ทธศาสตร ช าติ
นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด วิสัยทัศน พันธกิจ
และยุ ท ธศาสตร ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ดั งกล าว การติ ด ตามประเมิ น ผล ความเชื่ อ มโยงของการจั ด ทํ าแผน
และขอมูล ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต1 ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จนสําเร็จ เพื่อเปน กรอบทิศทางในดํ าเนิน การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง
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สวนที่ ๑ บทนํา
ความเปนมา
การทุ จ ริต ในสั งคมไทยระหว างช ว งเวลากว าทศวรรษ ส งผลเสี ย ต อประเทศอย างมหาศาลและเป น
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรง
ไมซับ ซอน อาทิ การรับ สิน บน การจัด ซื้อจั ด จาง ในป จจุ บั น ได ป รั บ เปลี่ ย นเป น การทุจ ริต ที่ซับ ซอน มากขึ้น
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่นๆ มากมายและ
สงผลกระทบทางลบในวงกวาง
รัฐบาลได ต ระหนั กในสถานการณ การทุจ ริต ทั้งในภาครั ฐและในระดั บ ชาติ พลเอกประยุ ทธ จันทร โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได ป ระกาศนโยบายในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด านการส งเสริ ม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป น ขาราชการและความซื่อสั ต ยสุ จ ริต ควบคูกับ การบริห ารจั ด การภาครัฐ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่ อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการ
ทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช
เวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึก
ใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต อย างบู รณาการโดยให ป ระชาชนมีบ ทบาทสําคัญ ในกระบวนการดํ าเนิ น งานอยางมีสวนรว ม โปรงใส
เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุล
อํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒ นาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ
รวมทั้งพั ฒ นาและเผยแพรองค ความรูด านการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต อย างมีจ รรยาบรรณและ
ตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง
และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่
ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ที่ เปลี่ ย นแปลงไปในป จ จุ บั น โดยจะต อ งสามารถตอบโจทย ต อ ป ญ หาหรื อ สถานการณ ก ารทุ จ ริ ต ที่
ประชาชนและหน ว ยงานต าง ๆ ต องเผชิญ อยู จริ ง ต องมีการคํานึ งถึงบทบาทของทุกภาคส วนไมวาจะเป น
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหเขามามี
สวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสูการ
ปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชน
ไดรับทราบในทุกป งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให เกิดการบู รณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอต าน
การทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
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คณะรัฐ มนตรี มีมติ เมื่ อวัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 เห็ น ชอบยุ ทธศาสตร ช าติ วาด วยการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตาน
การทุ จ ริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การทุ ก ภาคส ว น และปฏิ รู ป กระบวนการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบู รณาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 2 ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 จึ งได จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ แ ละนโยบายสํ า คั ญ อั น จะส ง ผลให ก ารทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ร าชการของทุ ก ส ว นราชการสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปน
กลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา
“การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช
ประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ น งานของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได เริ่ ม
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลําดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภาครัฐในทุกมิติตั้ งแต การบริห ารงานของผู บ ริห ารและการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ภ ายในหน วยงานมีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอน
ไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)
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คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ป 2558 - 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร ง ใส ใน การดํ า เนิ น งาน ขอ งห น วยงาน ภ าค รั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตน มา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หนวยงาน
ป 2558 ป 2559
ป 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 77.11
87.55
88.27
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2559 - 2560
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รายดั ช นี เปรี ย บเที ย บระหว างป งบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2

คะแนน ITA
ภาพรวม
ป 59 ป 60

ดัชนีที่ 1
ป 59

ป 60

ดัชนีที่ 2
ป 59

ป 60

ดัชนีที่ 3
ป 59

ป 60

ดัชนีที่ 4

ดัชนีที่ 5

ป 59

ป 60

ป 59

87.55 88.27 78.90 79.84 92.12 73.83 94.62 98.99 79.02

99.30

94.42 91.99

จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ไดคะแนนการประเมินในดัชนีที่ 1 ประเด็นดานความโปรงใส ,ดัชนีที่ 2 ประเด็นดานความพรอมรับผิด
ต่ํากวารอยละ 80 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีจุดบกพรอง
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ,ดานความพรอมรับผิดในเรื่องเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ซึ่งตอง
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงอยางเรงดวน
อนึ่ง เมื่อตรวจสอบผลคะแนนดัชนีที่ 1 ประเด็นในเรื่องการมีสวนรวมในการดําเนินงานมีคะแนนเปน
ศูนย จึงตองเรงดําเนินการในการเสริมสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานของผูมีสวนเกี่ยวของอยางเรงดวน
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุ รี เขต 2 ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช ก รอบแนวทางตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)

ป 60
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3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุ รี เขต 2 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ

สวนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปน
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตร
ชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงาน
จะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป นประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพัฒ นาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
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(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
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(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว ๒ ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย
๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึ ก ษาแห งชาติ กํ าหนดยุ ท ธศาสตร ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต ๖ ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ ๕๐
วัตถุประสงคหลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้นยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัว
แทนที่ทําหน าที่ในการกล อมเกลาทางสังคมใหมีความเป น พลเมืองที่ดี ที่มีจิต สาธารณะ จิต อาสา และความ
เสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ ๑ กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ และผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชนสวนรวม
๑.๒ การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
๒. สงเสริมใหมีระบบและ
๒.๑ กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
กระบวนการกลอมเกลาทาง
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
สังคมเพื่อตานทุจริต
๒.๓ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
๒.๔ การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกตหลักปรัชญา
๓.๑ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
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ตานทุจริต

๔. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
๔.๒ สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
เหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุก
กลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่
รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบไม ว า จะเป น รั ฐ บาลใดก็ ต าม ย อ มสะท อ นให เห็ น ถึ งเจตจํ านงทางการเมื อ งอั น แน ว แน ข อง
ประชาชนไทยทุ ก กลุ ม ทุ ก ฝ ายที่ ต องการให ก ารบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของรั ฐ บาลและการปฏิ บั ติ งานของ
เจ าหน าที่รัฐเป น ไปด วยความโปรงใสปราศจากการทุจริ ตประพฤติ มิช อบ ดั งนั้ น เพื่อเป น การสนองตอบต อ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริต
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ ๒ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนากลไกการกําหนดให
๑.๑ กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ทางการเมือง
ตอสาธารณชน
๑.๒ กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
๒. เรงรัดการกํากับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
๒.๒ การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
๓. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ
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กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต

ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
๓.๒ ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
๔.๒ จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา
๕. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน
๖. ประยุกตนวัตกรรมในการ
๖.๑ กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการ
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
๖.๒ จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
แสดงไวตอสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย
(Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ
ขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ ๓ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
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๒. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
การรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. สงเสริมใหมีการศึกษา
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๑.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator
(PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
๑.๗ กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
๑.๙ การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๒ เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี
ความเขมแข็งและมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทําให การทุจริต เกิด ยากขึ้น หรือไม
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
ปองกันการทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
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๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
๒. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
๒.๑ สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
๒.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ปญหาการทุจริต
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะหและ
๕.๑ พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมินดาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนใหภาคเอกชน
๖.๑ สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
๖.๒ สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
บุคลากรดานการปองกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
๗.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและสงเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน การปองกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ งเน น
การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากลไกและกระบวนการต าง ๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ งระบบให ส ามารถ
ดําเนิ น การได อยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิ รูป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจ ริตดั งกล าว จะมุงเน น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดํ าเนิ น งานให มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้ จ ะทําให การปราบปรามการทุจริต เป น ไปอย าง
รวดเร็ว และมีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้น คดี การทุ จ ริ ต จะถู กดํ าเนิ น การอย างรวดเร็ ว และผู กระทํ าการทุ จ ริ ต
จะไดรับ การลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผล
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ ๕ กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
รองเรียนการทุจริตใหมี
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
ประสิทธิภาพ
1.๒ การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ทุจริตและสอดคลองกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
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4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
๕. บูรณาการขอมูลและขาว
5.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
กรองในการปราบปราม
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครอง
(Whistleblower) และเจาหนาที่ ได
ในกระบวนการปราบปราม
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
การทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจาหนาที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิด - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อยางกวางขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
เป น การกําหนดยุ ท ธศาสตร ที่ มุ งเน น การยกระดั บ มาตรฐานด านความโปร งใสและการจั ด การการ
ยกระดับ คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน
รวมไปถึงการบู ร ณาการการทํ างานร ว มกั น ระหว างภาครั ฐ หน ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมภาคเอกชน
และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
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ยุทธศาสตรที่ ๖ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมาย
2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปราม
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรูการทุจริต (Corruption ๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ได แ ถลงนโยบายต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ดาน
ดานที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป นระบบที่ใหญ โตมหึ มา ประกอบดวยบุ คลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุ ล ยพินิ จ อัน กวางขวางของเจ าหน าที่ ซึ่งสามารถให คุณ ให โทษให ความสะดวก หรือเป น
อุปสรรคตอการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได แตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมา ระบบราชการและเจาหนาที่
บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไมอาจใชกลไกเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง
ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซอนใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน
บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริต
คอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศ
ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหงเกี่ยวกับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท อ งถิ่ น ทบทวนการจั ด โครงสร างหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี อํ านาจหน า ที่ ซ้ํ าซ อ นหรื อ ลั ก ลั่ น กั น หรื อ มี เส น ทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทน
บุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
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ใหม การตอบสนองความต องการของประชาชนในฐานะที่ เป น ศูน ย กลาง และการอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว
ประหยั ด และสะดวก ทั้ งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน ขั้ น ตอนที่ แ น น อน
ระยะเวลาดํ าเนิ นการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ ที่เป น ธรรม โปรงใส มิให เจาหนาที่ห ลีกเลี่ยง ประวิงเวลา
หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะ
นั ก ลงทุ น ในระยะเฉพาะหน า จะเน น การปรั บ ปรุ งหน ว ยงานให บ ริ ก ารด า นการทํ าธุ ร กิ จ การลงทุ น และ
ดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน ว ยงานของรั ฐ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆเพื่อให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการ
รวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐ
ให เปน องคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ
๑๐.๔ เสริ ม สรางระบบคุ ณ ธรรมในการแต งตั้ งและโยกย ายบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป องกั น
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ
๑๐.๕ ใช มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิย ม คุณ ธรรม จริยธรรมและจิต สํานึ กในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการ
ทุจริต เชน ระเบี ยบการจัด ซื้อจั ดจ าง การอนุ ญ าต อนุ มัติ และการขอรับ บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้น ตอนยืด ยาว
ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและ
เปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกรูปดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิช อบทั้งในด านวินัย และคดี รวมทั้งให ผูบ ริการมีโอกาสประเมินระดับ ความน าเชื่ อถือของหนวยงานของรัฐ
และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน
การใช จ ายเงิน ภาครั ฐ การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ โ ดยมิ ช อบ การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ า หน าที่ การมี
ผลประโยชน ขัด แย งหรือทับ ซอน ซึ่งไดมีคําวินิ จฉัยขององคกรตางๆ เป นบรรทัดฐานแล วมาเป น บทเรีย นให
ความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค ก รภาคเอกชนและเครื อ ข า ยต า งๆที่ จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ สอดส อ ง
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยาน
และผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปน
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรงใส
และ Anti-Corruption ซึ่งจะเปนยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร จะไมมีใตโตะ
หลังโตะ หลังบาน ตามน้ําใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานทั้งสามทาน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพื่อขอรับผลประโยชนใดๆ
ทั้งสิ้น สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับ ความไมโกง ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมโกงมี
วิธีการเดียว ก็คือ ใหเกลียดการโกง และจะไดไมทํา
คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป องกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝาระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ใหเปนไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางเครงครัด
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน : บริการดี มีคุณภาพและคุณธรรม ปลอดทุจริต
พันธกิจ : ๑. สรางจิตสํานึกในการทํางาน การใหบริการที่ดี อยางเปนธรรมและเสมอภาค และรวมกันตอตาน
ปองกันการทุจริตในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
๒. สรางเครือขายสูสถานศึกษาในการปองกันและตอตานการทุจริต
เปาประสงค :
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และสถานศึกษารวมกันตอตาน และปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาประสงค

กลยุทธ

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานและ
ลูกจางในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 และ
สถานศึกษา

1. สรางจิตสํานึกที่ตัว
บุคคลใหตระหนักรูถึง
ปญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให
ดํารงตนอยางมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.โครงการเสริมสราง
รอยละ 90 ของ
คุณธรรม จริยธรรม และ กลุม เปาหมายและ
ธรรมาภิบาล ใน
ทุกคนปลอดการทุจริต
สถานศึกษา “ปองกันการ
ทุจริต”
- โรงเรียนสุจริต
- เขตสุจริต
- คานิยม ๑๒ ประการ
- มารยาทไทย
- บูรณาการหนาที่พลเมือง
- บูรณาการประวัติศาสตร

งบประมาณ
(บาท)
91,000

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
เปาประสงค
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานและ
ลูกจางในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 และ
สถานศึกษา

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

สรางการรับรูเ กี่ยวกับ - ชุมนุมลูกเสือ
บทบาทหนาที่ และ - อบรมลูกเสือตานภัย
การดําเนินงาน ใน
ยาเสพติด
ดานการสงเสริม
จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต

ตัวชี้วัด
รอยละ ๙0 ของ
กลุมเปาหมาย ตอตาน
การทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
๒15,๐๐๐
280,000
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ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เปาประสงค

กลยุทธ

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานและ
ลูกจางในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 และ
สถานศึกษา

ใหความรูกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจาง
การบัญชี พัสดุ
การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

รอยละ ๙๐ ของ
1. เสริมสรางความรู
กลุม เปาหมาย ทุกคน
ระบบควบคุมภายใน
2.กิจกรรมตรวจสอบ ปลอดการทุจริต
ภายใน
3. การพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานพัสดุ
การจัดซื้อจัดจาง

งบประมาณ
(บาท)
33,600
๓๙,๔๘๐
๙๓,๔๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

เปาประสงค

กลยุทธ

ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมใน
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2

ใหความรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาทีต่ าม
กฎหมาย และความรู
เกี่ยวกับการขัดกัน
ของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน
สวนรวม

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.สพป. และ
ผูอํานวยการกลุม
(บูรณาการ)

ตัวชี้วัด
รอยละ 90 ของจํานวน
ผูที่เขารวมประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่
ใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย

งบประมาณ
(บาท)
xx,xxx

22
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-ผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2
-ขาราชการ บุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาสระบุรี เขต 2

ใหความรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ตาม
กฎหมาย และการ
ดําเนินการทางวินัย
และความรูเกี่ยวกับ
การขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน
สวนรวม

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษา
(บูรณาการ)
- กิจกรรมเสริมสราง
ความรูการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน
สวนรวมผลประโยชน

รอยละ 90 ของจํานวน
ผูที่เขารวมประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่
ใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย ยึดประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ

งบประมาณ
(บาท)
๒๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
เปาประสงค

กลยุทธ

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2

ประชุม อบรม
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2

โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

ตัวชี้วัด
รอยละ100ของ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2

งบประมาณ
(บาท)

xx,xxx

23
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผูรับผิดชอบ

1.โครงการเสริมสราง
รอยละ ๙0
ผูบริหาร ครูและ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ของกลุมเปาหมาย บุคลากรทาง
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
การศึกษา
“ปองกันการทุจริต”
- โรงเรียนสุจริต
- เขตสุจริต
- คานิยม ๑๒ ประการ
- มารยาทไทย
- บูรณาการหนาที่พลเมือง
- บูรณาการประวัติศาสตร

91,000

กลุมนิเทศฯ
กลุม
อํานวยการ

๒.ชุมนุมลูกเสือ

รอยละ 90
นักเรียนใน
ของกลุมเปาหมาย สถานศึกษา

215,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

3. อบรมลูกเสือตานภัย
ยาเสพติด

รอยละ 90
นักเรียนใน
ของกลุมเปาหมาย สถานศึกษา

280,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

24
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. เสริมสรางความรูระบบ
ควบคุมภายใน

รอยละ 90 ของ
กลุมเปาหมาย

5.กิจกรรมตรวจสอบภายใน

รอยละ 90 ของ
กลุมเปาหมาย

เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผูรับผิดชอบ

ผูบริหาร ครูและ 33,600
บุคลากรทางการ
ศึกษา
สถานศึกษา
39,480
สพป.สระบุรี เขต 2

กลุม
อํานวยการ

6.การพัฒนาศักยภาพการ
รอยละ ๙๐ ของ
ปฏิบัติงานพัสดุ การจัดซื้อจัด กลุม เปาหมาย
จาง

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

7.โครงการประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรใน
สพป.สระบุรี เขต 2
(บูรณาการ)

ผูบริหาสถานศึกษา
บุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2

xx,xxx

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย
กลุม
อํานวยการ
กลุม
บริหารงาน
บุคคล

ผูบริหาร
สถานศึกษา
บุคลากร ใน สพป.
สระบุรี เขต 2

240,000

8.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา

รอยละ90 ของ
จํานวนผูที่เขารวม
ประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่
ใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
รอยละ 90 ของ
กลุมเปาหมาย มี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามระเบียบ

๙๓,๔๐๐

กลุมบริหาร
การเงิน/หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

25
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9.โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA)

รอยละ100ของ
กลุมเปาหมาย

เปาหมาย

งบประมาณ

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2

xx,xxx

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผูรับผิดชอบ
กลุม
อํานวยการ

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ปองกันการ
ทุจริต”
- โรงเรียนสุจริต - เขตสุจริต - คานิยม ๑๒ ประการ - มารยาทไทย
- บูรณาการหนาที่พลเมือง - บูรณาการประวัตศิ าสตร
- ชุมนุมลูกเสือ
- อบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

91,000

- กลุมนิเทศฯ
- กลุมอํานวยการ

215,000
280,000

- กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

26
ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

33,600
39,480
93,400

- กลุมอํานวยการ
- หนวยตรวจสอบภายใน
- กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
- กลุมอํานวยการ
- กลุมบริหารงานบุคคล
- กลุมพัฒนาครูฯ
- กลุมบริหารงานบุคคล

1. เสริมสรางความรูระบบควบคุมภายใน
2.กิจกรรมตรวจสอบ ภายใน
3.การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัสดุการจัดซื้อจัดจาง
- โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป. และผูอํานวยการกลุม
(บูรณาการ)
-โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา(บูรณาการ)
-กิจกรรมเสริมสรางความรูการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชน
-โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

รวมทั้งสิ้น

xx,xxx
240,000
xx,xxx

กลุมอํานวยการ

752,480

ลงชื่อ วราภรณ ศรีภานุมาต ผูเสนอแผนปฏิบัติการ
ลงชื่อ สมเกียรติ ชิดไธสง ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
( นายสมเกียรติ ชิดไธสง)
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ลงชื่อ

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(...................................................)
ตําแหนง ..................................................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

