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คำนำ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้  ชี้ให้เห็นการทุจริตในประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง ที่อาจส่งผลในองค์กรโรงเรียนได้ ถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากขึ้น 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ซึ่งแผนแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจบทบาท ภารกิจของหน่วยงานราชการ เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในแก้ไขบัญหา และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความดีในการปฏิบัติงาน และการเฝ้าระวังการทุจริต 
เป็นต้น  

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 

บทนํา 

๑. ความเป็นมา 

     ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index –CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2564  ไทย
ได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับที่ 11๐ จาก 180 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 6 ในประเทศอาเซียนจากทั้งหมด 
11 ประเทศ รองจากประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนอันดับที่ 1 (85 คะแนน ) ประเทศมาเลเซีย (48 คะแนน ) ประเทศติมอร์-เลสเต (41 
คะแนน ) ประเทศเวียดนาม (39 คะแนน )และ ประเทศอินโดนีเซีย (38 คะแนน ) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีก
นัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีออำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น    ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
               เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
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Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  

         ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โรงเรยีนหงษ์เจริญ
วิทยาคม จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง
ยั่งยืนจึงได้ดดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ในด้านการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดังนี้ 

๑. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ ๑๐๐ มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
๒. นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 
๓. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ร้อยละ ๘๐ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
๔. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ ๘๐ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๔) จำนวน ๕ ภูมิภาค โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เชิญ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีความชำนาญใน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด มาร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (ครั้งที่ ๑) และ 
กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาจึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียน
สุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานคลอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน

และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ที่มีโอกาสเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionIndex : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โรงเรยีนหงษ์เจริญ
วิทยาคม จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง
ยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
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การดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี ของโรงเรียนหงษ์

เจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบปีระมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยใช้
กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๓. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี โรงเรียน
หงษ์เจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
๕. โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
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ส่วนที่ ๒ 
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 
        สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาค
ส่วน ดังนั้น สาระสำคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. ตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มีดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕8๐) 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
 4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
สาระสำคัญท้ัง ๕ ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดใน
หมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า “บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และ ประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นหน้าที่
ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการ
แผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ การบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือข้ึนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง



9 
 

รวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีเป็นยุทธศาสตร์ที่
ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักเพ่ือ เป็นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของ
ภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ 
ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ 
ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้
ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) ดังนี ้

 ๑. ด้านความม่ันคง 
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง ความ

เชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ ความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา ดุ ลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ เรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ มั่นค งของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ ผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ พัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั ่นคงและพลังงาน ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา ประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

    ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
 (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

   ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
 (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
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 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดทำข้ึนภายใต้

ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่
สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการ
ทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะ
ในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการ
สูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ในการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
กำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนแม่บทฯ มี ๒ แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้  

(๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด ใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล 
และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็น
ธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผล
และ มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีโดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      2.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
      2.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
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      2.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 

      2.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์หลัก ทีม่ีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การ

ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ เพ่ือ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
     กลยุทธ์                                                                                  แนวทางตามกลยุทธ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ 
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 
 
 
 
 
 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และ นำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต 
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ 
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุก 
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ 
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 
 
 

3.1 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทจุริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
นำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก 

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติ มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาล มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
     กลยุทธ์                                                                              แนวทางตามกลยุทธ 
๑. พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดง
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 
 
 
 
 

๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อก่อนลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดง
เจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั ้นตอนการกำกับ
ติดตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์มาตรการ 
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การกำหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
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๓.๓ การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ
จัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนตัง้ต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการ
ทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุม
การดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางใน
การดำเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้
หาเสียงไว้กัประชาชน 
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การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย มักเกิดจาก
การใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึง
ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต ตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
     กลยุทธ์                                                                           แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั ้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 
 
 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค 
การเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัว
นโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy 
Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่
ผิดพลาด และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้
จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณา
ร่าง กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้
ดำรง ตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย 
๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของ
ฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๓ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริต เชิง 
นโยบาย (Policycycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงาน 
นโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและ 
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดย
อาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
     กลยุทธ์                                                                             แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 
 

๑.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 
1.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
1.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
การป้องกันการทุจริต 

๒.  สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำ
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

6.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
6.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
สำหรับการป้องกันการทุจริต 

7. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตาม
อนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 
2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

7.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
7.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
7.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ 
7.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทา
ผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
     กลยุทธ์                                                                                             แนวทางตามกลยุทธ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ 
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจาก
การทุจริต 
๒.๒ การกาหนดกลุ ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้ส ินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการท ุจร ิตท ี ่ ม ีความรวดเร ็ วและมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการ
ทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต ๓ 
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ต้นสังกัด 
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๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกบัสนธิสัญญา และมาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่า 
พลวัตของการทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยงาน ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา 
เพ่ือให้ความเห็น ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่
ละพ้ืนที่ของประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดใน
การบังคับใช้ กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัยใน ความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปราม
การทุจริต 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการ การทุจริต
ปราบปรามการทุจริตระหว่าง หน่วยงานปราบปราม 
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการ
ทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน 
สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้
แจ้งเบาะแส(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน 
(Witness)และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มี
ความน่าเชื่อถือและสร้าง ความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแส
ในคด 
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๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีด 
ความสามารถ รวมไปถึงความรู้ ในเชิงสหวิทยาการ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการ ทุจริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อ พลวัตของการทุจริต (Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)และ
แลกเปลี่ยน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CRI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน
และวิธีการ ) สำรวจ ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
หรือปรับปรุงการทำงานรวมไปถึง การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ ต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก ่

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
     กลยุทธ์                                                                              แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้
การท ุจร ิต(Corruption Perceptions Index :  CPI) 
ของประเทศไทย 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ 
สำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
 

๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย 

๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพ่ือยกระดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
๒.๒ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตา
ยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการดำเนินการ 

 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ 
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 - กำหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 -ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 -กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย 

และมีความซือ่สัตย์สุจริต 
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

มากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา 
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บทที่ 4  
 

โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อโครงการที ่6  โครงการสง่เสรมิการปฎิบติังานของบุคลากรเพื่อต่อตา้นการทจุรติในองคก์ร 

สนองนโยบายของ สพฐ.      ที่3 ดา้นบริหารจดัการ ขอ้ 3.2  

สนองกลยุทธข์อง สพม.สฎชพ กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาระบบการบรหิารจดัการที่เนน้การมีสว่นรว่มในทกุ  ภาค

สว่นเพื่อคณุภาพการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานการศกึษาที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

ลักษณะโครงการ  (  / ) โครงการต่อเนื่อง   (   ) โครงการใหม่   

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางยินดี  ช่วยปลอด   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล  

                การปอ้งกนัการทุจรตินบัเป็นเรื่องส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าการปราบปรามการทจุรติ เพราะเป็นการดบั

ปัญหาที่สาเหต ุซึ่งหากปล่อยใหม้ีการทจุริตเกิดขึน้ก็จะสรา้งปัญหาขึน้ในองคก์รจะท าให ้สรา้งความเสียหายแก่

สงัคมและประเทศชาติ ตอ้งยอมรบักนัว่าปัญหาการทจุริตในองคก์รของโรงเรียนเป็นเรื่องที่มีความเสื่อมเสีย 

และข่าวสารการทจุริตที่เผยแพรใ่นสื่อต่าง ๆ สง่ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และภาพลกัษณข์องโรงเรียน 

ประกอบกบัการมีปัจจยันานบัประการที่ คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคณุธรรม จรยิธรรม ความซื่อสตัยส์จุรติ

ของบคุลากรได ้ดว้ยเหตนุีโ้รงเรียนจึงเห็นถึงความส าคญัของการสง่เสรมิคณุธรรม และจรยิธรรมใน การปอ้งกนั

การทจุริตที่จะเกิดขึน้ จึงไดจ้ดัท าโครงการนี ้

 2.วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อสง่เสรมิคณุธรรม และจรยิธรรมที่ดีงามในการปฎิบติังานใหแ้ก่บุคลากรของโรงเรียน 

2) เพื่อสรา้งจิตส านึก และความตระหนกัในหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลกระท าที่เกิดขึน้จากปัญหา

การทจุริต  

3) เพื่อบรูณาการงานคณุธรรม และจรยิธรรมที่ดีงามในการใหค้วามรูแ้ละสรา้งค่านิยมในการป้องกนั

การทจุริตใหแ้ก่องคก์ร และนกัเรียนทกุคน 
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4) เพื่อสรา้งภาพลกัษณข์ององคก์รโรงเรียนดา้นการบรหิารจดัการที่มีระบบคณุธรรมและความ โปรง่ใส

ยิ่งขึน้  

3. เป้าหมาย  

1) เปา้หมายเชิงปรมิาณ ผูเ้ขา้รว่มโครงการประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร คณะครู และบคุลากรทางการศกึษา

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80  

2) เปา้หมายเชิงคณุภาพ  ผูบ้รหิาร คณะครู และบคุลากรทางการศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิ คณุธรรม

และจรยิธรรมในการปอ้งกนัการทจุริตมีความตระหนกัต่อหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มมากขึน้  

 

 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/ก าหนดเป้าหมายระดบั

ความส าเร็จของโครงการ 
1-20 พฤษภาคม 
2565 

นายประวีณ  วีรเสนีย ์
นางขวญัเมือง   พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบตามค าสั่งของโรงเรียน 20-30 พฤษภาคม 
2565 

นายประวีณ  วีรเสนีย ์
 

3 จดัท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมติั มิถุนายน  2565 นางยนิดี  ช่วยปลอด 
 

4 ประชุมช้ีแจงครูในโรงเรียน มิถุนายน 2565 นางยนิดี  ช่วยปลอด 
 

5 ด าเนินการจดักิจกรรม 
-กิจกรรมประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
- กิจกรรมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติคุณบุคลากร 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานดีเด่นของ
โรงเรียนต่อสาธารณะ 
 

มิถุนายน 2565 
-มีนาคม  2566 

 
นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 
นางสาวปรารถนา  เงเลิศ 
นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 
 

6 นิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานจดั
กิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายและระดบั
ความส าเร็จ 

กรกฏาคม-กนัยายน 
2565 

นายประวีณ  วีรเสนีย ์
นางยนิดี  ช่วยปลอด 
นางขวญัเมือง   พิกุลเงิน 
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พฤศจิกายน 2565 -
มีนาคม 2566 

7 ประเมินผล รวบรวมขอ้มูล สรุปและ
รายงานผลโครงการ 

มีนาคม  2566 นางยนิดี  ช่วยปลอด 
 

8 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงาน 

30  มีนาคม  2566 นางยนิดี  ช่วยปลอด 

9 ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง 
พฒันาการด าเนินการในคร้ังต่อไปใหมี้
คุณภาพยิง่ขึ้น 

30  มีนาคม  2566 นางยนิดี  ช่วยปลอด 

5.ระยะเวลาด าเนินการ  

เดือนพฤษภาคม - มีนาคม  2566   

6.งบประมาณ 

ในการด าเนินการ ไม่ใชง้บประมาณ 

 

7. หน่วยงานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 - บคุลากรของโรงเรียนทกุคน 

 - กลุม่บรหิารกิจการนกัเรียน 

 - งานบุคลากร 

 8. สถานที่ด  าเนินการ 

 โรงเรียนหงษเ์จรญิวิทยาคม 

9. การวดัผลและประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ การวดัผลและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลผลิต (Output)  
- ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และมี
กระบวนการท างานท่ีค านึงถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต 

สังเกต 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 
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ความโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ
เพิ่มขึ้น 
ผลลพัธ์ (Outcome)  
โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ปลอดจาก 
การทุจริต 

ประเมินภายใน -แบบประเมิน 
-รายงานผลการประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

1. บคุลากรของโรงเรียนทกุคนไดร้บัการสง่เสรมิ ความรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรมในการปอ้งกนัและ

ต่อตา้นการทจุริต  

2. บคุลากรของโรงเรียนมีจิตส านึกและ ความตระหนกัในหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลกระทบที่เกิด

จากปัญหาการทจุรติ  

3. ภาพลกัษณท์ี่ดีของโรงเรียนหงษเ์จรญิวิทยาคม ไม่มีทจุรติคอรปัชั่น มีความ โปรง่ใสในองคก์รเป็นที่

ยอมรบัและเชื่อถือในสงัคม   

  
                                                                                      ลงชื่อ...........................................ผูเ้สนอโครงการ          

                                                                                                (นางยินดี  ช่วยปลอด) 

  
                                                                                   ลงชื่อ........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                                                                                            (นางขวญัเมือง   พิกลุเงิน) 

                              หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

 
                                                                                ลงชื่อ................. ..........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                    (นางสาวศิรเิพ็ญ  ดวงแกว้) 

                       หวัหนา้งานบรหิารบคุคล 

 
ลงชื่อ.........................................ผูอ้นมุติัโครงการ 

                                          (นายประวีณ  วีรเสนีย)์ 

      ผูอ้  านวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 24          โครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                               (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
สนองกลยุทธ์ สพม.สฎชพ  ด้านการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน 

การศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    ( ) โครงการต่อเนื่อง  ( ✓ ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางยินดี  ช่วยปลอด 

............................................................................................................................. ............................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันเก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง  เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการ
หาประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  การติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวกผล  ประโยชน์
ทับซ้อน  การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต 
 ตามท่ี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ  5  ประการ  คือ  กระบวนการคิด  ความ
มีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการ
โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 ดังนั้น  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให้
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางการปฏิบัติตน ป้องกัน
การทุจริต และปลูกฝังจิตสำนึกความสุจริตในโรงเรียน 
2.  เพื่อจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเครือข่ายในสังคมต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่
โครงการโรงเรียนสุจริต 
3.  เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโครงการ  
“โรงเรียนสุจริต” 
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3. เป้าหมาย 
 1.  เชิงปริมาณ 
      1.1  ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม    จำนวน 21   คน 
      1.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    จำนวน 186  คน 
      1.3  ผู้ปกครองนักเรียน    จำนวน 9  คน 
 2.  เชิงคุณภาพ 
      2.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและ
เผยแพร่กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน 
       2.2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้ 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ รายละเอียด/กิจกรรมท ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม  ปรึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และเขียน

โครงงานโรงเรียนสุจริตนำเสนอ 
17-18 พฤษภาคม  
2565 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน 19 พฤษภาคม  2565 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
 

3 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 19-24 พฤษภาคม  
2565 

นางยินดี  ช่วยปลอด 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร ประสานงาน 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

1-30 มิถุนายน  2565 นางยินดี  ช่วยปลอด 

5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
1) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อยและป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชน 
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
3) กิจกรรมค่ายเยาวชน(เยาวชนต้นกล้าสุจริต) 
4) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project 
Citzen) 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สดคล้องกับ
โครงการโรงเรียนสุจริต 

มิถุนายน  2565-  
31 มีนาคม  2566 

นางยินดี  ช่วยปลอด 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นางบุญาพร  เยาวยัง 
นางสาวมันทนีย์  สังข์แก้ว 
นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์ 
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6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัด
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ 

1 มิถุนายน  2565-  
31มีนาคม  2566 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นางยินดี  ช่วยปลอด 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มีนาคม  2566 นางยินดี  ช่วยปลอด 
 

8 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม 2566 นางยินดี  ช่วยปลอด 
 

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

มีนาคม 2566 นางยินดี  ช่วยปลอด 
 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 17 พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม  2566 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นเงิน  2,000 บาท  รายละเอียดงบประมาณ ดั้งนี้ 
 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 1) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
3) กิจกรรมค่ายเยาวชน(เยาวชน
ต้นกล้าสุจริต) 
-ค่าวัสดุดำเนินงาน 
4) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง
(Project Citzen) 
-ค่าวัสดุดำเนินงาน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สดคล้องกับโครงการโรงเรียน
สุจริต เตรียมวัสดุ  

      - 
 
     - 
     - 
 
 
     - 
 
 
     - 

      - 
 
     - 
     - 
 
 
     - 
 
 
     - 

   - 
 
- 
1,000 
 
 
500 
 
 
500 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

  - 
 
  - 
  - 
 
 
  - 
 
 
  - 

 
 
 
1,000 
 
 
500 
 
 
500 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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-ค่าวัสดุดำเนินงาน 
 
รวมงบประมาณ - - 2,000 - - 2,000 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 -  ครูที่ปรึกษาทุกคนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 - วัด/ พระสงฆ์ที่ในชุมชน 
 - แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 - บุคคลที่เป็นแบบอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. สถานที่ดำเนินการ 
 - โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผลผลิต (Output)  

1.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะการป้องกันการทุจริต สามารถ
เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติตน  
ให้เกิดความสุจริตในสังคมและสร้างเครือข่ายในสังคมต่
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  

สังเกต 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
2. นักเรียนมีความกล้าทางจริยธรรมและมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคง อยู่อย่างพอเพียง 

สำรวจความพึงพอใจ -แบบประเมิน
สำรวจความพึง
พอใจ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีความกล้าทางจริยธรรมมี ส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมป้องกันการทุจริต และปลูกฝังจิตสำนึกความ
สุจริตในโรงเรียน สามารถนำความรู้  นำไปสู่การปฏิบัติที่เข้มแข็งได้ ร้อยละ 80 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝัง ด้านทุจริต และการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ลงชื่อ............................................. เสนอโครงการ 

(นางยินดี  ช่วยปลอด) 
 

ลงชื่อ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน) 

หัวหน้างานแผนงาน 
 

         ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายประวีณ  วีรเสนีย์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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