
 

 

 

 

แผนปฏิบตัิการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)



ค าน า 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
สาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและสภาพแวดล้อม น าเสนอผลการด าเนินงานปี 2559 และการวิเคราะห์ SWOT ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2564) แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
และงบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและการติดตามผล  
เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล  
และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิม  
ที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต  
ที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรม
อ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่อง
โอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอน
ยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล  
ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ 
ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งสองฉบับที่ผ่ านมาสู่การปฏิบัติจึ งได้มีการริ เริ่มแนวคิดในการ ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม 
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ
ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน
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ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ
รัฐบาล นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) จึงได้มีค าสั่ง ที่ ๑๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื่องการมอบหมายความรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษา  
โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 
รับผิดชอบในการพิจารณาจัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ และการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ 262/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนแก้ไข
ปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 263/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการและ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  เพ่ือเป็น
กรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

 ความเป็นมา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวง และเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓/๓  
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
ล งวั นที่  14  มิ ถุ น ายน  พ . ศ .  2556  และ  ส านั ก ง านป ลั ดกระทร ว งศึ กษาธิ ก า ร  ได้ มี ค า สั่ ง 
ที่ 1891/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็น 
3 กลุ่มงาน คือ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และ 3) กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มาตรการเ พ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เห็นชอบให้ อ.ก.พ.กระทรวงด าเนินการเกลี่ย
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านกา รทุจริตในส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง พร้อมทั้งแบ่งโครงสร้างภายในของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงและเพ่ิมภารกิจจากเดิม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
 อ านาจหน้าที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจน 
บูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด 
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3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ของส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสาน 
ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตามท่ี ศอตช. สั่งการหรือร้องขอ 
 6. ให้ท าการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด าเนินการทางปกครอง/วินัยของหน่วยงานในสังกัด และ
ให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ 

7. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 

8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในส่วนราชการ 

9. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด และจัดท ารายงาน  
ผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ 
ส่งส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.)  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

            
 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ : โครงสร้างและกรอบอตัราก าลังที่ผ่านมติของ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 3 พ.ค. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (2) 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) (1) 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (7) 

 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (1) 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (2) 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) (3) 
 - นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ) (1) 

คณะกรรมการจรยิธรรม
ประจ าส่วนราชการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (10) 

รองปลัดกระทรวง 
ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (1) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (๑) 
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 โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 บทวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ปัจจัยส าคัญ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปัจจัยเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย โครงสร้างทางการเมืองของไทยถูกครอบง าด้วย อิทธิพลของ 
นักธุรกิจการเมืองมาโดยตลอด กลุ่มนักการเมืองเหล่านี้มุ่งที่จะใช้อ านาจเงิน อิทธิพลทางการเมืองและ 
การแจกจ่ายผลประโยชน์ เพ่ือซื้อคะแนนเสียงจากประชาชน  ด้วยวิธีการจับมือกับกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็น 
นักลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่พรรคการเมืองและนักการเมือง  ซึ่งกลุ่มทุนธุรกิจ
การเมืองและกลุ่มนักลงทุนในธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่จะพยายามใช้อ านาจเงินสนับสนุนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ซึ่งได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน 
รวมทั้งพรรคการเมืองให้ผลักดันการจัดท าแผนงานและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐต้องใช้จ่ายงบประมาณ
ของประเทศจ านวนมหาศาล (อภิมหา โครงการ: Mega Project) มีการล็อคสเป็คเพ่ือให้กลุ่มทุนธุรกิจ
การเมอืงได้ไปซึ่งสัมปทานหรือการผูกขาดโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายที่มีลักษณะ
ซับซ้อนและแยบยล จากผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะ คือ ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน การตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ออกกฎ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบ อนุมัติหรืออนุญาต เกี่ยวกับการด าเนินโครงการลงทุนของรัฐขนาดใหญ่  
และโครงการของรัฐบาลที่ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินจ านวนมาก ทั้งนี้ มีเจตนาพิเศษ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจ เครือญาติและพวกพ้อง  ซึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ ก็พบรูปแบบ 
การทุจริตดังกล่าวที่เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดลงไปสู่ผู้บริหารระดับต่อไป  
จนถึงระดับสถานศึกษา ด าเนินการจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างกว้างขวาง เกิดความเสียหายในวงกว้าง
และมีมูลค่ามาก 
 2.ปัจจัยเรื่องตัวบุคคล สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การทุจริตที่เกิดจากการตั้งใจ และการทุจริต
ที่เกิดจากความไม่รู้  ไม่ตั้งใจ ซึ่งสาเหตุที่ เกิดจากความไม่รู้  ไม่ตั้งใจ เห็นคนอ่ืนปฏิบัติจึงปฏิบัติตาม 
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ จนเป็นเหตุน าไปสู่ปัญหาการทุจริตนั้น จากข้อมูลสรุปผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ คู่มือ
หรือแนวทางที่ก าหนด เช่น การด าเนินการจ้างเหมาบริการ บางรายการแต่งตั้งกรรมการไม่ครบจ านวน 
ตามที่ระเบียบก าหนด การด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ,000 บาทขึ้นไป บางรายการ 
ไม่ด าเนินการออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การเบิกค่าอาหารโครงการอบรมหรือจัดงานต่างๆ บางโครงการเบิก
ค่าอาหารเป็นโต๊ะ โดยไม่แสดงรายการต่อคน ต่อมื้อ เอกสารการยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน พบว่าข้าราชการ  
ที่ใช้สิทธิขอรับค่าเช้าบ้าน ไม่จัดส่งรายงานข้อมูลของข้าร าชการ และการเบิกเงินค่าเช่าบ้านไม่แนบ
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านประกอบการเบิกจ่าย การรับโอนเงินนอกงบประมาณบางรายการ มีการบันทึก
รายการควบคุมไว้ในทะเบียนแต่ไม่ได้น าเข้าระบบ GFMIS ท าให้งบทดลองแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การรับโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน เจ้าหน้าที ่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเง ินไว้  
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เป็นหลักฐาน การบันทึกการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง พบว่า ระยะทางการใช้รถบางคันไม่สัมพันธ์กับปริมาณการ
เติมน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น  

 3. ปัจจัยเรื่องโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต คือ การควบคุมภายในที่บกพร่องจากการด าเนินการ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่าปัญหาเกิดจากจัดวางระบบควบคุมภายในไม่ดี  
จึงเป็นช่องทางของการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นปัญหาการทุจริต  
 ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการทุจริต 
 ปัญหาของการปฏิบัติไม่ถูกต้องของกระทรวงศึกษาธิการมีจ านวนมาก สาเหตุเกิดจากตัวบุคคล 
ที่มีความไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ ทั้งจากความไม่รู้ หรือปฏิบัติตามกันมาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ
รับพัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ซึ่ง สตง. ได้ด าเนินการตรวจเป็นปกติอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติ 
ที่ไมถู่กต้องยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จึงมีข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนี้  
 1.2.1. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตนั้น  
ว่าเกิดขึ้นจากอะไรและรายงานมายังคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุ จริต
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทราบปัญหา และจุดอ่อนของการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นจึงน ามาก าหนดเป็น
มาตรการ แนวทางการป้องกัน ป้องปราม เพ่ือไม่ให้เกิดซ้ า หรือเกิดกรณีใหม่ขึ้นมาอีก  
 1.2.2 ให้มีการถ่ายทอดกระบวนการของกรณีศึกษาต่างๆ ที่ สตง. ได้ตรวจพบบ่อยๆ ถ่ายทอดไปสู่
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานทราบ เช่น การตรวจรับของโดยมิชอบ สิ่งของยังไม่ถูกส่งมา แต่ด าเนินการลงลายมือ
ชื่อตรวจรับไปก่อน หรือการด าเนินการใดๆ ที่สัญญายังไม่เกิดแต่ท าไปก่อน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่ง 
ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ าได้ 
  1.2.3 จัดระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรทุกคนและทุกระดับในหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนควรร่วมกันก าหนดให้มีขึ้น  
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ 1) ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 2) ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน และ 3) การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้ส่วนราชการได้รับประโยชน์จากการจัดให้
มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานควรให้ความส าคัญ
กับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหารควรน าการควบคุมภายในมารวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการปฏิบัติงานตามปกติ 
  1.2.4 หน่วยงานต่างๆ ควรประเมินผลการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน 
รวมทั้งควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  
และสม่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป   
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  1.2.5 ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเมื่อมีการเปลี่ยนบุคลากรผู้ รับผิดชอบควรมี 
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน เพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  1.2.6 ส่วนสาเหตุการกระท าทุจริตโดยตั้งใจ กระทรวงศึกษาธิการ ควรด าเนินการกวาดล้าง 
และชี้ ให้ เห็นการลงโทษของผู้กระท าผิดเหล่านี้อย่างจริงจัง  เ พ่ือท าให้คนเกรงกลัวเพราะเห็นว่ า
กระทรวงศึกษาธิการเอาจริงในการปราบปรามการทุจริต 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA)  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ระหว่างปี 2557 – 2559 โดยมีคะแนน ITA 
เพ่ิมข้ึนทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ปี 2557 – 2559 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 72.75 78.90 77.84 
2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 76.31 71.75 79.98 
3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 71.04 76.11 80.66 
4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 82.20 84.73 86.07 
5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 66.46 76.35 70.53 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ 73.75 77.57 79.02 

 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 193/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สั่งการให้รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี  
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งเชิญ
หน่วยงานส าคัญ คือ ส านักงานคณะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ร่วมเป็นคณะกรรมการ และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ เกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งด าเนินการและ
รายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
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กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการเป็นระยะ  โดยก าหนดกรอบ 
การด าเนินงาน จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาการทุจริต และจัดท าแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน เน้นสร้าง 
การรับรู้แก่สาธารณะ โดยเชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม มีการมอบหมายโฆษกประจ า
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับฟังและรับทราบพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนและสังคม 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต จ านวน 609 เรื่อง จากหน่วยงาน 10 แห่ง (ข้อมูล
เดือนสิงหาคม 2558 – สิงหาคม 2559) เพ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ชุดปัจจุบัน (คณะกรรมการอ านวยการฯ ในปีงบประมาณ 2559) ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการ 
 จ านวนคดีที่ได้มีการด าเนินการทั้งหมดในช่วง 12 เดือน (สิงหาคม 2558 - สิงหาคม 2559) มีเรื่อง
ทุจริตเพิ่มขึ้นมา 11 เรื่อง จากเดิม 609 เรื่อง รวมเป็นการด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น 620 เรื่อง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เนื่องจากการด าเนินการสอบสวน มีข้ันตอนค่อนข้างมาก ทั้งในด้านขั้นตอนปกติที่เป็นการสอบสวน
ข้อเท็จจริง แล้วจึงชี้มูลสอบสวนทางวินัย จนกระทั่งถึงการลงโทษและการอุทธรณ์ ท าให้ช่วงเวลา  
ในการด าเนินการใช้เวลายาวนานกว่าจะจบกระบวนการ ผลการด าเนินการสอบสวนและลงโทษทั้งหมดสิ้นสุดแล้ว 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม 2558 - สิงหาคม 2559) แล้วเสร็จทั้งหมด 210 เรื่อง เพราะฉะนั้น 
จะคงเหลือเรื่องค้าง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการ 410 เรื่อง 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทางและข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการสังเคราะห์รายงานศึกษาและวิจัยที่มีอยู่ รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย  
ที่เก่ียวข้อง 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกและสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมา 
 3. ยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 4. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 5.  จั ดท ารูป เล่ มแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 6. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วย งานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
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 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
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 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
 ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
วัตถุประสงค์หลัก 
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้ าน 
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบรูณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต  อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรพัย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจรติเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน  
และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงตอ่สภานิตบิัญญัติแหง่ชาต ิ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ  

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท

กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและ
เจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน 
บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏ
ในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง  
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ  
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได ้

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง 
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
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มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ 
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส 

และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์
ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง  
หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา  
เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 

 กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ได้นั้น จะต้องมีการให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียง
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ผู้เดียว แต่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้ก าหนดกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบด้วย 
๑.๑) คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

  ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณาก าหนดนโยบายบูรณาการแนวทาง 
การด าเนินงาน หรือสั่งการ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Agenda) และ
ในเชิงพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด (Area) 

(๒)  พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ
สนับสนุนต่าง ๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา 

(๓)  ก าหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ
หรือพิจารณาสั่งการเร่งด่วนไปยังส่วนปฏิบัติการพิเศษเพ่ือด าเนินการตรวจสอบหรือออกค าสั่งยับยั้ง  
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้ 

(๔)  สั่งการให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตระดับชาติ 

(๕)  การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๖)  รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่๓ ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ 

(๗)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินงานตามที่คณะกรรมการเห็นควร 
1.๒) คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ 
(๑)  อ านวยการ ประมวลข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานหรือ

การปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติ 

(๒)  ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
ชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เทียบเท่า และคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามล าดับความส าคัญของปัญหาโดยไม่สร้างภาระ
การด าเนินงานที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในพ้ืนที่ 

(๓)  ก าหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตภารกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพ่ือให้การบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(๔)  ประสานส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
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(๕)  พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการและจัดล าดับ
ความส าคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้ก าหนดไว้ 

(๖)  จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

(๗)  ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.๓) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าทั้งหมด มีกรอบหน้าที่การด าเนินงาน
ตามที่คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก าหนด 

1.๔) คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไกการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ มีกรอบหน้าที่การด าเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่า ก าหนด 

1.๕) ส่วนปฏิบัติการพิเศษ เป็นส่วนปฏิบัติการที่ท าหน้าที่เฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบูรณาการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น คือ เป็นกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีที่กลไกการตรวจสอบปกติไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีหรือ
มีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยด าเนินการตามมาตรการพิเศษหรือข้อสั่งการเร่งด่วนของ
คณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพ่ือตรวจสอบหรือยับยั้งการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการ
ต่างๆที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
 ๒) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

๒.๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ โดยด าเนินการ
ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับชาติได้ก าหนดไว้ 

๒.๒) คณะอนุกรรมการกองทุนต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ 

(๑) ก าหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตเร่งด่วนจากมุมมองของภาคเอกชนและประชาชน 
(๒) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคประชาชน

เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 
๒.๓) คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ก าหนดให้มีข้ึนได้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น และคณะกรรมการบูรณาการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติม 
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 ๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ มีหน้าที่การด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ 

(๑) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ ทัง้ระบบ 

(๒) จัดท าบันทึกรายงานข้อคิดเห็นส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป 

(๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตระดับชาติเพื่อรายงานผลไปยังรัฐสภาและเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบ 

 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
๒. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

 

 



33 
  

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและสภาพแวดลอ้ม 

 ผลการด า เ นิ นก ารตามแผนการขั บ เ ค ลื่ อ นก ารป้ อ งกั น และป ราบปรามทุ จ ริ ต 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะท างานจัดท าแผนและด าเนินการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินการประกอบด้วย 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเ พ่ือพิจารณาให้  
ความเห็นชอบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

๒. ส่งแผนฉบับสมบูรณ์ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมเพ่ือการด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ  

๓. ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยจัดท าโปรแกรมแบบรายงานผล
ความก้าวหน้าโดยมีสาระครอบคลุมตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องรายงานผลความก้าวหน้า  
ให้คณะท างานฯ ทุก ๑๕ วัน 

๕. ติดตามหน่วยงานระดับปฏิบัติและสรุปผลข้อมูลจากรายงานของทุกส่วนราชการและรายงาน  
ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการฯ ทราบทุก ๑๕ วัน โดยคณะกรรมการอ านวยการฯ จะได้แถลงผล 
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณชนเมื่อครบรอบ ๑ ปี 

๖. รวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมการอ านวยการฯ และแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้ส่วนราชการรับทราบ
และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการฯ 

๗. สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าวารสารเผยแพร่ เป็นต้น 

๘. การเชื่อมโยงเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
๘.๑ เครือข่ายภายนอก ประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การใช้ทรัพยากรบุคคลระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้ง การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ เป็นต้น 
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๘.๒ เครือข่ายภายใน ประสานเชื่อมโยงทุกส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามแผนบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การใช้ทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่วยงาน 
รวมทั้ง การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ เป็นต้น 
  ๘.๓ จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการทางวินัย  
โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับส านักนิติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ปัญหา/อุปสรรค 

1. โครงการส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักซึ่งใช้งบประมาณมาก ขาดการพัฒนาระบบงาน 
2. ขาดหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึก/ผลประโยชน์ทับซ้อน/กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมไม่ตรงกับหลักสูตรที่จัดการอบรม 
4. กลุ่มเป้าหมายมีน้อย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจ ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
5. การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
6. การจัดท าเนื้อหาโครงการควรเน้นเรื่องของการสร้างความตระหนักเรื่องการทุจริตและการสรา้งจิตส านึกให้มากขึ้น 
7. ควรมีวิทยากรเรื่องการปราบปรามการทุจริตเป็นแกนน าและขยายผลให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
8. หน่วยงานไม่มีการของบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เนื่องจากไม่มีภารกิจหลักในเรื่องดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ควรมีการจัดอบรมวิทยากรตัวคูณเรื่องการต่อต้านทุจริต ใช้รูปแบบการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการทุจริต 
3. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนา ผู้บริหารของหน่วยงานทุกส่วนราชการ 
4. ควรวางแผนการของบประมาณด าเนินการ 
5. ควรด าเนินโครงการที่มีความต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านนี้โดยตรง  

เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
6. การด าเนินกิจกรรมควรมีความหลากหลาย เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การสร้างจิตส านึก  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นองค์กรโปร่งใส 
7. ผู้บริหารระดับสูงควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีโครงการ/กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต 

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้เกิดการปฏิบัติให้ชัดเจน 
8. ควรมีการจัดโครงการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละส านักในเรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, 
Opportunity, and Threat Analysis : SWOT Analysis) 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  
น าหลักการ McKinsey’s 7S Model มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ าแนกตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรออกเป็น 7 กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย 
  1. S - Strategy ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ 
  2. S – Structure ตัวแปรด้านโครงสร้างในการปฏิบัติ 
  3. S – Style ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ 
  4. S – System ตัวแปรด้านระบบการในปฏิบัติ 
  5. S – Staff ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ 
  6. S – Skill ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
  7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  
ใช้หลักการ PEST Model มาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 7 มิต ิดังนี้ 
  1. P – Political มิติทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง 
  2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การด าเนินธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ  
  3. S – Social มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
  4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยีเช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ 
  5. L – Legal มิติทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  6. I – International มิติทางด้านต่างประเทศ เช่น ข้อก าหนดของสากล ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
  7. G – Government มิตทิางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดแข็ง" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีความพร้อมในทุกด้าน บุคลากร

ในทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. ด้านโครงสร้าง (Structure) มีการขยายโครงสร้างไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ท าให้ 

การปฏิบัติภารกิจงานถูกกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่กระจุกตัวอยูแ่ต่ส่วนกลางส่งผลให้ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

3. ด้านรูปแบบ (Style) มีล าดับขั้นการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายภารกิจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แต่ละหน่วยงาน 

4. ด้านระบบ (System) มีช่องทางในการสอดแทรกลงในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตในการเรียนการสอนได้ 

5. ด้านบุคลากร (Staff) หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีอัตราก าลังจ านวนมาก 
ซึ่งคัดเลือกจากความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

6. ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะศักยภาพเพียงพอ มีความพร้อมและความ
เชี่ยวชาญสามารถน าความรู้ต่างๆ มาใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริต ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ดียิ่งขึ้น 

7. ด้านค่านิยม (Shared Value) มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนราชการ
ส่งผลดีต่อการก ากับดูแล และด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดอ่อน" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ที่ส าคัญด้านการขับเคลื่อน

อย่างจริงจัง ขาดยุทธศาสตร์สื่อสารให้เกิดการตื่นตัวในสังคม ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่ประสบ
ความส าเร็จและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ด้านโครงสร้าง (Structure) การขยายโครงสร้างของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 
เพ่ือให้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานในระดับ
พ้ืนที่นั้นถูกแทรกแซงโดยการเมืองท้องถิ่นโดยระบบอุปถัมภ์  

3. ด้านรูปแบบ (Style) ภายในหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งเนื่องจากผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงตลอด ท าให้การปฏิบัติ
ภารกิจยังขาดความชัดเจน ไม่เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

4. ด้านระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการท า งานที่มีขั้นตอนที่สับสนและมี 
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังขาดระบบ 
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และบทลงโทษ หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการไต่สวน 
ส่งผลให้ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จตามความคาดหวัง
ของสังคมซึ่งส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

5. ด้านบุคลากร (Staff) อัตราก าลังขององค์กรอิสระและหน่วยงานปฏิบัติภารกิจบางหน่วยงาน 
ยังไม่มีการกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเท่าท่ีควร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานปฏิบัติ 
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6. ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกส าหรับการท าความเข้าใจกับรูปแบบ 
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปัจจุบันก็ยังขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาใช้เพ่ือสนับสนุนทักษะในการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

7. ด้านค่านิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้
ผู้กระท าทุจริต ยึดตัวอย่างที่ไม่ดี ยอมรับตัวอย่างที่ไม่ดีว่าเป็นเรื่องปกติ สร้างค่านิยมในทางท่ีผิด 
อีกท้ังไม่สามารถตามทันสถานการณ์การทุจริตที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "โอกาส" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
1. P – Political มิติทางการเมือง รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการใช้มาตรา ๔๔ และค าสั่ง คสช.  

ฉบับที่ 69/2557 เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในประเทศได้ให้ความส าคัญกับ 

การด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และน าองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

3. S – Social มิติทางสังคม มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการปลูก
จิตส านึกสร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆระดับการศึกษา ให้ร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยแสดงถึงความต้องการที่จะเห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการส าคัญที่เป็นพ้ืนฐาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานของรัฐได้ 

5. L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอ านาจทางการเมืองให้ไม่สามารถ
แทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจ าได้ อีกท้ังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการก าหนดให้ประชาชน 
มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และในปัจจุบันยังมี
กระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติงาน และบังคับใช้ได้จริง  

6. I – International มิติทางด้านต่างประเทศ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ 
การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย การมี
บทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศต่าง ๆ  
มาปรับใช้ในการด าเนินงานภายในประเทศ  

7. G - Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐบาลมีความ
ต้องการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ 
และให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "อุปสรรค" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
1. P – Political มิติทางการเมือง มาตรการป้องกันการทุจริตยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง  
2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีทางการค้า ท าให้เผชิญกับ

ปัญหาที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการข้ามชาติ ทุจริตในส่วนต่าง ๆ เกิดปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติ และบุคลากรไม่เพียงพอในการกระจายลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

3. S – Social มิติทางสังคม วัฒนธรรมของไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ รอมชอม และประชาชนยังขาด
ค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริต และยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ 

4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี การด าเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาโดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ เป็นรูปแบบไซเบอร์ แต่ก็ยังมีช่องโหว่ของระบบที่ท าให้สามารถ
ทุจริตได้อยู่ 

5. L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที่มีขั้นตอนซ้ าซ้อนและมากเกินความ
จ าเป็นก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว เด็ดขาด โดยตัวผู้ออกกฎหมายออกเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง 

6. I – International มิติทางด้านต่างประเทศ การบริหารงานภาครัฐไทยขาดความน่าเชื่อถือ 
ในความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 

7. G - Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ เกิดการทุจริตในภาครัฐ 
อย่างต่อเนื่อง จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตกับประชาชน อีกท้ังประชาชนยังมองว่าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต  
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือรวบรวมและก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  

“กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต” 

พันธกิจ :   

1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต  
2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ 
3. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  

กระทรวงศึกษาธิการมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จัดท าขึ้นตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลักโดยมีรายละเอียดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง  
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ด ีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง 

๘๑ 
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การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ปรับฐานความคิด 
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 
๑.๒ พัฒนาและปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริตของข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับและประเภท
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
1.3 การก าหนดรูปแบบมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

๑.๑ มีหลักสูตรการเรียน 
การสอนการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
๑.๒ มีการอบรมเพ่ือปรับฐาน
ความคิดท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
 
1.3 มีรูปแบบมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๒. พัฒนาและส่งเสริม 
ให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต 

๒.๑ มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
ที่ดีให้กับสังคมไทย 
 
๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย  
 
๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกสาธารณะ 
 
 
๒.๔ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทุจริต 

๒.๑ มีรูปแบบการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี 
 
๒.๒ มีสื่อการเรียนรู้ 
 
 
๒.๓ มีสาระการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ 
 
๒.๔ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต่อต้าน 
ทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านทุจริต 
 
 
 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต

๓.๑ ทุกส่วนราชการมีการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
 
๓.๒ มีหลักสูตรการเรียน 
การสอน การป้องกันการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๓.๓ มีรูปแบบการป้องกัน 
การทุจริตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การเรียนการสอนในทุกระดับ 

๔. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
 
 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม
หรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษ 
ทางสังคมและทางกฎหมายบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต 

๔.๑ มีกิจกรรมของชุมชน 
ในการต่อต้านทุจริต 
 
๔.๒ จ านวนครั้งของการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
 
 
 
 
๔.๓ จ านวนหน่วยงานที่ร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้าน 

การป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริต
หรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร 
และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริตทุกส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๑ ก าหนดมาตรการเชิงรุกที่สามารถป้องกัน
การทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 
 
 
๑.๓ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตโดยเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้า
มามีส่วนร่วม 
 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

๑.๑ มีมาตรการเชิงรุก 
การป้องกันการทุจริตในทุกส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑.๒ จ านวนภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกัน 
การทุจริต 
 
๑.๓ มีระบบก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
 
 
1.4 มีการพัฒนาระบบการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

๒. ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
มีการสร้างกลไกการป้องกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 
 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 

๒.๑ มีกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้ง 
การทุจริต 
 
๒.๒ มีกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
ลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบบริหารงานสาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
 
 

๓.๑ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบบริหารงาน
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  

๓.๒ มีเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
การป้องกันการทุจริต 

๔. พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด  
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ มีแผนการยกระดับ 
การสื่อสารสาธารณะ  
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
๔.๒ มีแผนการติดต่อสื่อสาร
สาธารณะ 

๕ การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบ 
การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับ 
แนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
 
 
 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

๕.๑  มีมาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 
๕.๒ มีระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือการป้องกันการทุจริต 

๖.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
 

๖.๑ บุคลากรในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้รับการ
พัฒนาเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ปรับปรุงระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มี
ความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๑.๑ จ านวนช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 
 
1.2 มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ 
ในระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ 
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
๒.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
๒.๓ การพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม
การทุจริต 
 
๒.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

๒.๑ มีแผนการปรับปรุง
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 
๒.๒ มีการปรับปรุงมาตรฐาน 
การด าเนินการปราบปราม 
การทุจริต 
 
2.3 มีกลไกพิเศษ 
ในการปราบปรามการทุจริต 
 
2.4 หน่วยงานมีการน าแนวทาง/
มาตรการด้านการปราบปราม 
การทุจริตมาใช้ในหน่วยงาน 

๓. บูรณาการข้อมูล
ข่าวสารในการปราบปราม
การทุจริต 

๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบ 
การปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๓.๒ ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารใน 
การปราบปรามการทุจริต 

๓.๑ มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๓.๒ มีเครือข่ายทางการศึกษา 
ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การปราบปรามทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต 

๔.๑ ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแสที่มีความน่าเชื่อถือ 
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 
๔.๒ ก าหนดมาตรการในการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 
๔.๓ การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้ง
เบาะแสในคดี 

๔.๑ มีมาตรการในการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส 
 
 
๔.๒ มีมาตรการในการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 
๔.๓ มีหลักเกณฑ์การให้รางวัลหรือ
สิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
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 การติดตาม ประเมินผล 

 ๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ 6 เดือน) 
 ๒) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามแบบรายงานสรุปผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ 12 เดือน) 
 3) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 4) ให้น าเสนอผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ต่อผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณชน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ 6 เดือน) 

******************* 

๑. ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................. ............... 

    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 

2. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม …………………………………………………………………………………………………….. 

3. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. วัตถุประสงค์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. เป้าหมาย  

 6.๑ เชิงปริมาณ …………………………………………………………… 

 6.๒ เชิงคุณภาพ …………………………………………………………… 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ.................................................................................. .................................................  

8. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. ผลการด าเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ภาพกิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 5 ภาพ) 

11. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ได้รับ จ านวน ................................. บาท 

13.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ านวน ............................... บาท 

13.3 แหล่งงบประมาณ .................................................................. 

๑2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

14.1 ปัญหา อุปสรรค ............................................................................................................................  

14.2 ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. .... 

๑3. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. ผู้รายงาน ....................................................................... ต าแหน่ง ........................................................... 

      โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร ......................................... E-mail: …………………………. 

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ ........................ เดือน................................................. พ.ศ. ............................... ..... 

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

 

 

 

 

 

 



49 
  

แบบรายงานสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ 12 เดือน) 

******************* 

๑. ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................. ............... 

    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 

2. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม …………………………………………………………………………………………………….. 

3. แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน 

   แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. วัตถุประสงค์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. เป้าหมาย  

 6.๑ เชิงปริมาณ …………………………………………………………… 

 6.๒ เชิงคุณภาพ …………………………………………………………… 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ............................................................................................................................. ......  

8. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. ผลการด าเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ภาพกิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 5 ภาพ) 

11. งบประมาณ 

13.1 งบประมาณที่ได้รับ จ านวน ................................. บาท 

13.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ านวน ............................... บาท 

13.3 แหล่งงบประมาณ .................................................................. 

๑2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

14.1 ปัญหา อุปสรรค ............................................................................................................................  

14.2 ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. .... 

๑3. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. ผู้รายงาน ....................................................................... ต าแหน่ง ........................................................... 

      โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร ......................................... E-mail: …………………………. 

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ ........................ เดือน................................................. พ.ศ. ............................... ..... 

----------------------------------------- 
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 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จัดท าขึ้นตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย  
๓ ยุทธศาสตร์หลักโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 13 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 5 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 11 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4 จ านวน 1 โครงการ 
รวมจ านวน 30 โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4 จ านวน  - โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5 จ านวน 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 6 จ านวน 2 โครงการ 
รวมจ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน  -  โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน  -  โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4 จ านวน  -  โครงการ 

 รวมจ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
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ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ  5 ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ 1  
ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 
   1.1 บริษัทสร้าง 
การดี 
   1.2 ค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน”  
ในโรงเรียนสุจริตทั่ว
ประเทศ 
   1.3 โรงเรียน สพฐ.
ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน 

1. ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียน
สุจริต 
2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับการปลูกฝัง 
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมไม่ยอมรับ
การทุจริตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
(ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ) 

104,187,100  1. บริษัทสร้าง
การดี 
2. การประเมิน
โรงเรียนสุจริต
พระราชทานด้าน
ความโปร่งใส 
3. การสร้างพลัง
เครือข่าย ป.ป.ช 
สพฐ.น้อย   
4. Project 
Citizen 
(โครงการสร้าง
ส านึกความเป็น
พลเมือง) 
5. ค่ายเยาวชน 
“คนดีของ
แผ่นดิน” 
ในโรงเรียนสุจริต
ทั่วประเทศ 
 

1. บริษัทสร้าง
การดี 
2. การประเมิน
โรงเรียนสุจริต
พระราชทานด้าน
ความโปร่งใส 
3. การสร้างพลัง
เครือข่าย ป.ป.ช 
สพฐ.น้อย   
4. Project 
Citizen 
(โครงการสร้าง
ส านึกความเป็น
พลเมือง) 
5. ค่ายเยาวชน 
“คนดีของ
แผ่นดิน”  
ในโรงเรียนสุจริต
ทั่วประเทศ 
 

1. บริษัทสร้าง
การดี 
2. การประเมิน
โรงเรียนสุจริต
พระราชทานด้าน
ความโปร่งใส 
3. การสร้างพลัง
เครือข่าย ป.ป.ช 
สพฐ.น้อย   
4. Project 
Citizen 
(โครงการสร้าง
ส านึกความเป็น
พลเมือง) 
5. ค่ายเยาวชน 
“คนดีของ
แผ่นดิน”  
ในโรงเรียนสุจริต
ทั่วประเทศ 
 

1. บริษัทสร้าง
การดี 
2. การประเมิน
โรงเรียนสุจริต
พระราชทานด้าน
ความโปร่งใส 
3. การสร้างพลัง
เครือข่าย ป.ป.ช 
สพฐ.น้อย   
4. Project 
Citizen 
(โครงการสร้าง
ส านึกความเป็น
พลเมือง) 
5. ค่ายเยาวชน 
“คนดีของ
แผ่นดิน”  
ในโรงเรียนสุจริต
ทั่วประเทศ 
 

สพฐ. 
(ส านัก
พัฒนา

นวัตกรรม
การจัด

การศึกษา) 



54 
  

กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

6. โรงเรียนสุจริต 
"คิดฐานสอง" 

6. โรงเรียนสุจริต 
"คิดฐานสอง" 

6. โรงเรียนสุจริต 
"คิดฐานสอง" 

6. โรงเรียนสุจริต 
"คิดฐานสอง" 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  2. โครงการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ภาครัฐกับ
การด าเนินการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ส านัก
ส่วนกลาง/
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกเขต
สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จ านวน 
๕๘๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับ
การสัมมนาได้รับ
การพัฒนาจากการ
เรียนรู้เรื่องบทบาท

756,010  โครงการ 
ฝึกอบรมวิทยากร
ตัวคูณ หลักสูตร
เสริมสร้าง
เกียรติภูมิ 
ข้าราชการ  
ส านักข้าราชการ
ไทยไม่โกง 
ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

      สพฐ. 
(กลุ่มงาน 
คุ้มครอง 

จริยธรรม) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

ภาครัฐกับ 
การด าเนินการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต  
ในส่วนราชการ 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  3. โครงการจริยธรรม
สัญจร สพฐ.  
(OBEC Travel 
Ethics) 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน ๑๑๐ คน 

2,000,000  - - - - สพฐ. 
(กลุ่มงาน
คุ้มครอง

จริยธรรม) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  4. โครงการอบรม
กฎหมายมหาชน 
ในการปฏิบัติราชการ 
เพื่อน าไปสู่การบริหาร
จัดการภาครฐัที่ดี 
 (ก) กิจกรรม 
การด าเนินการทาง
วินัยอย่างร้ายแรง 
 (ข) กิจกรรม 
การด าเนินการทาง
วินัยไม่ร้ายแรง 

เชิงปริมาณ 
 หลักสูตรจัดสรรให้
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และข้าราชการคร ู
ที่ปฏิบัติงานด้านวินัย
ในสถานศึกษาเข้ารับ
การอบรม  
กิจกรรม (ก)  
จ านวน ๑๗๐ คน  
กิจกรรม (ข)  
จ านวน ๓๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษาได้ความรู้
ด้านกฎหมายและวิธี
ปฏิบัติการฟ้องคดีที่
เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้เข้ารบัอบรม 
ได้ความรู ้
ด้านกฎหมาย และวิธี 
ปฏิบัติงาน  

  - - - - สพฐ. 
(ส านัก
พัฒนา
ระบบ

บริหารงาน
บุคคลและ   
นิติการ) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

 5. โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู้
เสริมสร้างคุณธรรม
ความโปร่งใส 

1 ครั้ง 35,000 โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู้
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
ความโปร่งใส 

โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู้
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
ความโปร่งใส 

โครงการส่งเสริม 
การจัดการความรู้
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
ความโปร่งใส 

โครงการส่งเสริม 
การจัดการความรู้
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
ความโปร่งใส 

สกอ. 
(กลุ่มพัฒนา

ระบบ
บริหาร) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

 6. โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้ 
ธรรมาภิบาลกับ 
แนวทาง 
การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐั 

1 ครั้ง 59,700 - - - - สกอ. 
(กลุ่ม

ตรวจสอบ
ภายใน) 

 7. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 

4,400 คน 12,720,300 โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

สอศ. 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  8. โครงการถอด
บทเรียนโรงเรียน
เอกชนต้นแบบ
คุณธรรม จริยธรรม 

คัดเลือกโรงเรียน 
เข้าร่วมปลูก
จิตส านึกท่ีดี ให้
นักเรียนเป็นคนดี  
ที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  
และอารมณ์โดย
สร้างกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

400,000 - - - - สป. 
(สช.)  

  9. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง 
ตามสายงาน 

มีเนื้อหาการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต  
ในการพัฒนา
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง 
ทุกสายงาน                  

1,660,000 - - - - กศน. 
(กลุ่มการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน)  
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  10. โครงการพัฒนา
นักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ 4 
- รายวิชา ธรรมาภิบาล
และสร้างจิตส านึก  
เพ่ือต่อต้านการทุจริต
และคอรัปชั่น   
(3 ชั่วโมง) 

จ านวน 40 คน  

        

สป. 
(สถาบัน
พัฒนาครู 
คณาจารย์ 

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา) 

 11. โครงการอบรม
สัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
วินัย อุทธรณ์ และร้อง
ทุกข์ข้าราชการครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด  
(เป้าหมาย 1 ครั้ง) 

1,510,000 

 

โครงการอบรม
สัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
วินัย อุทธรณ์ 
และร้องทุกข์
ข้าราชการครูและ
บุคลากรฯ 

  

สป. 
(ส านักงาน 

ก.ค.ศ.) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

 12.โครงการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

1 ครั้ง 500,900 โครงการป้องกัน
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

โครงการป้องกัน
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

โครงการป้องกัน
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

โครงการป้องกัน
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

สป. 
(ศูนย์

ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

 13.โครงการเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

1. ร้อยละของ
บุคลากรได้รับการ
อบรมและมีความรู้
ความเข้าใจ                                                       
(ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80) 
2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ   

390,900 โครงการ
อาสาสมัครเฝ้า
ระวังการต่อต้าน
การทุจริตของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
(โครงการใหญ่
ครอบคลุมส านัก
ส่วนกลาง/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด 

โครงการ
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
(โครงการใหญ่
ครอบคลุมส านัก
ส่วนกลาง/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด 

โครงการ
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
(โครงการใหญ่
ครอบคลุมส านัก
ส่วนกลาง/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด 

โครงการ
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
(โครงการใหญ่
ครอบคลุมส านัก
ส่วนกลาง/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค/ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด 

สป. 
(ศูนย์

ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ

ทุจริต) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต 

1. การประชุม
ปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากรกระบวนการ
ผสานนวัตกรรม 
ทางการศึกษา  
เพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
มีการพัฒนาครู 
ให้มีความรู้ 
เรื่องการศึกษา  
เพ่ือสร้าง 
ความเป็นพลเมือง 

๔,๕๐๐,๐๐๐  การประชุม
ปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากร 
กระบวนการ
ผสานนวัตกรรม
ทางการ ศึกษา 
เพ่ือการสร้าง
ความเป็นพลเมือง   
ในระบอบ
ประชาธิปไตย  

 การประชุม
ปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากร 
กระบวนการ
ผสานนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
เพ่ือการสร้าง
ความเป็นพลเมือง   
ในระบอบ
ประชาธิปไตย  

 การประชุม
ปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากร 
กระบวนการ
ผสานนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
เพ่ือการสร้าง
ความเป็นพลเมือง    
ในระบอบ
ประชาธิปไตย  

 การประชุม
ปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากร 
กระบวนการ
ผสานนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
เพ่ือการสร้าง
ความเป็นพลเมือง    
ในระบอบ
ประชาธิปไตย  

สพฐ. 
(ส านัก
วิชาการ

และ
มาตรฐาน
การศึกษา) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  2. การพัฒนาโรงเรียน 
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย  
(DCE School) 

จ านวนโรงเรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นโรงเรียน
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

  - การพัฒนา
รูปแบบโรงเรียน 
การสร้างพลเมือง 
ประชาธิปไตย 
 - การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ โรงเรียน
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย 
 - การถอด
บทเรียนโรงเรียน 
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย  

  - การพัฒนา
รูปแบบโรงเรียน 
การสร้างพลเมือง 
ประชาธิปไตย 
 - การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ โรงเรียน
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย 
 - การถอด
บทเรียนโรงเรียน 
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย  

  - การพัฒนา
รูปแบบโรงเรียน 
การสร้างพลเมือง 
ประชาธิปไตย 
 - การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ โรงเรียน
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย 
 - การถอด
บทเรียนโรงเรียน 
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย  

  - การพัฒนา
รูปแบบโรงเรียน 
การสร้างพลเมือง 
ประชาธิปไตย 
 - การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ โรงเรียน
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย 
 - การถอด
บทเรียนโรงเรียน  
สร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย  

สพฐ. 
(ส านัก
วิชาการ

และ
มาตรฐาน
การศึกษา) 

  3. โครงการเสริมสร้าง
อุดมการณ์ รักชาติ 
ศาสนา และ 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย
ในโรงเรียนเอกชน 

เพ่ือเสริมสร้าง
อุดมการณ์รักชาติ 
ศาสนา และ 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไทย 

2,695,000         สป. 
(สช.) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  4. การพัฒนา
จิตส านึกเพื่อ 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
บรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 - นักเรียน/
นักศึกษา สามารถ
น าความรู้ที่ได้ 
ไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 
และการมีส่วนร่วม
ในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - - - - สป. 
(หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

กศน.) 

  5. การสร้างผู้น า 
ในการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเป็นต้นแบบใน
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม 
- ผู้น ายุคใหม่ ไร้ทุจริต 

1 ครั้ง           สป. 
(ศธภ. 13  

กลุ่ม
อ านวยการ) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านทุจริต 

1. กิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่
บุคลากรส านักงาน 
ก.ค.ศ.  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

120,000 กิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่บุคลากร
ส านักงาน ก.ค.ศ.  

กิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่บุคลากร
ส านักงาน  
ก.ค.ศ.  

กิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่บุคลากร
ส านักงาน  
ก.ค.ศ.  

กิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่บุคลากร
ส านักงาน  
ก.ค.ศ.  

สป. 
(ส านักงาน 

ก.ค.ศ.) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

 2. โครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกการมีวินัย
ทางการเงินและ
รณรงค์การด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความ 
พึงพอใจในระดับ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

1,000,0000 โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกการมี
วินัยทางการเงิน
และรณรงค์ 
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกการมี
วินัยทางการเงิน
และรณรงค์ 
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกการมี
วินัยทางการเงิน
และรณรงค์ 
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกการมี
วินัยทางการเงิน
และรณรงค์ 
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สป. 
(ส านักงาน 

ก.ค.ศ) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  3. โครงการเสริม
คุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษาเอกชน
ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับโรงเรียน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9,598,800 

        

สป. 
(สช.) 

  4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 

 - มีเนื้อหาการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  โดยการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการ
การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน
สามัญ 

990,000 - - - - สป. 
(ส านักงาน 

กศน. 
กลุ่มการ

เจ้าหน้าที่) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  5. กิจกรรมการ
เสริมสร้างและพัฒนา
วินัยบุคลากรสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖0 

จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรมกิจกรรม
การเสริมสร้างและ
พัฒนาวินัยบุคลากร
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อบรม ๒ รุ่น  

๑,๒๐๐,๐๐๐  กิจกรรมการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาวินัย
บุคลากรสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

 กิจกรรมการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาวินัย
บุคลากรสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖2   

 กิจกรรมการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาวินัย
บุคลากรสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3   

 กิจกรรมการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาวินัย
บุคลากรสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4   

สป. 
(ส านัก 
นิติการ)  



72 
  

กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  6. โครงการส่งเสริม
ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท 

1 ครั้ง           สป. 
(ศธภ.13  

กลุ่ม
อ านวยการ) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  7. กิจกรรมก าหนด
กรอบแนวทางปลูกฝัง
จิตส านึกภายในบุคคล
ให้มีความซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักการ
เรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๘๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ มีกลไก
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ
สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาในพ้ืนที่
ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑ 

          สป. 
(ศธภ. 1) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  8. กิจกรรมด าเนิน
กิจกรรมการปลูกฝัง
จิตส านึกภายในบุคคล
ให้มีความซื่อสัตย์
สุจริตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวทางในการ
ถ่ายทอดประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ต่อต้านการทุจริต 
(สถานศึกษา/
หน่วยงาน 
ทางการศึกษา  
๘๐ แห่ง 
     ๑) สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่แกนน า
เพ่ือน าด าเนินกิจกรรม
การปลูกจิตภายใน
บุคคลให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตตาม

เชิงปริมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๘๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ มีกลไก
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ
สถานศึกษาและ
หน่วยงาน 
ทางการศึกษาใน
พ้ืนที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑ 

          สป. 
(ศธภ. 1) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทาง
ในการถ่ายทอด
ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในการต่อต้าน 
การทุจริต 
     2) กิจกรรมขยาย
ผลการปลูกจิตส านึก
ภายในบุคคลให้มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
และแนวทาง 
ในการถ่ายทอด
ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในการต่อต้าน 
การทุจริต 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  9. กิจกรรมสรุปผล
การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและ
เผยแพร่ 

เชิงปริมาณ  
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ๘๐๐ คน
เชิงคุณภาพ  
มีกลไกการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตของ
สถานศึกษาและ
หน่วยงาน 
ทางการศึกษา 
ในพ้ืนที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑ 

          สป. 
(ศธภ. 1) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  10. โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา  
กิจกรรมที่ 1 โครงการ
ขับเคลื่อน “ห้องเรียน
พอเพียง”(จัดประชุม
คณะท างาน ๔ วัน  
3 คืน) (งบประมาณ 
209,800 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา (จัดพิธี
มอบเกียรติบัตรผู้ผ่าน
เกณฑ์ประเมินฯ) 
(งบประมาณ 
990,200 บาท) 
หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 3,150 คน 

เป้าหมาย : 
คณะท างานเข้าร่วม
ประชุม 30 คน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 
80 ของ
คณะท างานเข้าร่วม
ประชุม 
เป้าหมาย : 
คณะท างานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมโครงการฯ 
รวม 3,150 คน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 
80 ของผู้ที่รับ
เกียรติบัตรและป้าย
ศูนย์การเรียนรู้ 

1,200,000 โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

สป. 
(ส านัก
ส่งเสริม
กิจการ

การศึกษา) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

 11. โครงการค่าย
เรียนรู้และเผยแพร่
โครงการพระราชด าริ 

ด าเนินการ
สนับสนุนเครือข่าย
เพ่ือพัฒนา
อุดมศึกษา  
9 เครือข่าย จัดท า
โครงการค่ายเรียนรู้
และเผยแพร่
โครงการ
พระราชด าริ  
ที่มุ่งเน้นความดี
ตามหลักการทรง
งานและแนว
พระราชด าริ 
ในเรื่อง 
ความซื่อสัตย์สุจริต  
และการเป็นอยู่
อย่างพอเพียง 

     สกอ. 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน
รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านทุจริต 

1. การสร้างพลัง
เครือข่าย  ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน  ป.ป.ช. 
สพฐ. จังหวัด 

1. ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียน
สุจริต  
2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านการ
อบรม สามารถ
พัฒนาขยายผลต่อ
ยอดเครือข่าย
รูปแบบ
ความสัมพันธ์ 
ในการร่วมกัน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต  

  

1. การสร้างพลัง
เครือข่าย  ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน  
ป.ป.ช. สพฐ. 
จังหวัด 
2. กิจกรรม 
ถอดบทเรียน 
(Best Practice) 
3. สังเคราะห์
งานวิจัยโรงเรียน
สุจริต 

1. การสร้างพลัง
เครือข่าย  ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน  
ป.ป.ช. สพฐ. 
จังหวัด 
2. กิจกรรม 
ถอดบทเรียน 
(Best Practice) 
3. สังเคราะห์
งานวิจัยโรงเรียน
สุจริต 

1. การสร้างพลัง
เครือข่าย  ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน  
ป.ป.ช. สพฐ. 
จังหวัด 
2. กิจกรรม 
ถอดบทเรียน 
(Best Practice) 
3. สังเคราะห์
งานวิจัยโรงเรียน
สุจริต 

1. การสร้างพลัง
เครือข่าย  ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน  
ป.ป.ช. สพฐ. 
จังหวัด 
2. กิจกรรม 
ถอดบทเรียน 
(Best Practice) 
3. สังเคราะห์
งานวิจัยโรงเรียน
สุจริต 

สพฐ. 
(ส านัก
พัฒนา

นวัตกรรม
การจัด

การศึกษา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท)  
 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน

รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริตทุกส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1. กิจกรรมส่งเสริม 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการพัฒนา
หน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

ผู้รับบริการ 
มีองค์ความรู้ 
ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

 -  - - - - สป. 
(หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

กศน.) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท)  
 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน

รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ ๒  
สร้างกลไก 
การป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต
ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

1. การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 

1. ค่าคะแนน
เฉลี่ยการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา 
(ITA) ปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
(เป็นทั้งตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพและ
ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ) 

  11,112,600  1. การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) 

1. การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) 

1. การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) 

1. การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) 

สพฐ. 
(ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการศึกษา) 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท)  
 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน

รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ลดปัญหาการ
ทุจริต 

1. พัฒนานวัตกรรมระบบ
การประเมินป้องกันการ
ทุจริต  ITA Onilne 

1. ระบบการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  
(ITA Onilne) 

  19,191,000  1. ระบบการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  
(ITA Onilne) 

      สพฐ. 
(ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการศึกษา) 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนารูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท)  
 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน

รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ ๕  
การพัฒนา
วิเคราะห์และ
บูรณาการระบบ
การประเมินด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับ
แนวทางการ
ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย 

1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/
ในก ากับของรัฐ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 

จ านวนสถาบัน 
อุดมศึกษาของ
รัฐ/ในก ากับ 
ของรัฐ  
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
ที่เข้ารับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงาน  
(๘๑ แห่ง) 

๒,๖๑๐,๘๐๐ โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ใน 
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ใน 
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ใน 
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ใน 
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

สกอ. 
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กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม  
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท)  
 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 2564  หน่วยงาน

รับผิดชอบ   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากร 
ในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
เพ่ือการป้องกัน
การทุจริต 

1. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการตรวจสอบ
ภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวนบุคคล 
ในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
100 คน/ครั้ง 

      200,000  โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

- โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

- สป. 
(กลุ่ม

ตรวจสอบ
ภายใน) 

  2. โครงการพัฒนา 
นักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 

จ านวน 60 คน           สป. 
(สถาบัน
พัฒนาครู 
คณาจารย์ 

และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

ปี 2560 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

(บาท)  

 โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างปี 2561 - 
2564  หน่วยงาน

รับผิดชอบ  
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

กลยุทธ์ที่ ๑  
ปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการก ากับติดตามเรื่อง
ร้องเรียนและการด าเนินการ
ทางวินัยกระทรวงศึกษาธิการ  

1 ระบบ 1,800,000 
(เงินกันไว้เบิก

เหลื่อม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 

        สป. 
(ส านัก 
นิติการ) 

กลยุทธ์ที่ ๒  
ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา
กลไกพิเศษในการปราบปราม 
การทุจริตที่มีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

  

    

          

กลยุทธ์ที่ ๓  
บูรณาการข้อมูลข่าวสาร 
ในการปราบปรามการทุจริต 

  
    

          

กลยุทธ์ที่ ๔  
การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการคุ้มครองพยาน 
และผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 

  

     

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล รเิวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  

1. นายพิษณุ  ตุลสุข    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายสวัสดิ ์ภู่ทอง     นิติกรช านาญการพิเศษ                                        

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. นายชชัวาล อัชฌากุล    นิติกรช านาญการ                                               

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. นางวิไลวรรณ เอ่ียมอนุพงษ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                             

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย    นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                                            

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายพงศ์เฉลิม เปาริก    พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. นายภูริตะ ปราศกาเมศ   เจ้าหน้าที่บรหิารทั่วไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. นางสภุาภรณ์  ดอกแก้วดี   นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                            

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. นางสาวกรวรรณ ศรีศิลา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                         

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
10. นางสาวนโิลบล สุขรองแพ่ง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                               

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
11. นายพัฒนา แจ่มเหมือน   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                               

ส านักอ านวยการ สป. 
12. นางสาวกิติมา น้ าเงิน    นิติกรช านาญการพิเศษ                                                       

ส านักนิติการ สป. 
13. นายก าพล  วนัทา    ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
14. นางคมข า ทองสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                      

ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. 
15. นางสาวพุทธมาศ วชัรินทร์พร  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ                                       

ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. 
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16. นายวิทยา ฉินศริกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. 

17. นายชาญชยั นิ่มอนงค ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                         
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป. 

18. นางรติวนัต์ เทหะมาศ   เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                                                   
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

19. นางสวุนิดา พูลแสง   เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                                                   
ส านักการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนักเรียน สป. 

20. นางสาวยุพิน ปัน้ประดับ   เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                                     
ส านักการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนักเรียน สป. 

21. นางสิริกาญจน์ ทวีแกว้   เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                                       
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

22. นางจิติมนต์ จนัทเวช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. 

23. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์   นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ                                  
ส านักงานรฐัมนตร ี

24. นางสาวพัฒนา ปัญญา   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                               
สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

25. นางสาวธนิดา อุบลชาต ิ   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ                                    
สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

26. นางสาวมยุเรศ วเิศษสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                         
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร สป. 

27. นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ                   
กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 

28. นายกิตติพงษ์ โภชนะสมบัต ิ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ                            
หน่วยตรวจสอบภายใน สป. 

29. นายณรงค์ โพธ ิ    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                        
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 

30. นายคฑาเทพ สวนช านิ   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ                            
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 

31. นายธวชัชัย เยาว์นุ่น   นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ                     
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
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32. นางภภริญ ใจเขียว   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                        
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 

33. นางอภิญญา แพทย์ศรี   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                        
ส านักงานศกึษาธิการภาค 8 

34. นางสาวทักษพรภัทร ์จันทรประทีป  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                                      
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

35. นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิศมล  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ                           
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 

36. นางสาวกัลยา เครือกนก   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                          
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 

37. นางนิยดา พรหมเทพ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                    
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 

38. นางสาวเนตรนภา ปาพรหม   เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                                                     
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 

39. นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 

40. ว่าที่ ร.ต. ปยิะภัทร์ นลิาภรณ์กุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 

41. นางสาวพรพิมล ก าเนิดชาต ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 

42. นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจรญิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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อักษรย่อของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
องค์กรหลัก 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       สป. 
 - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   (กศน.) 
 - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     (สช.) 
 - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   (ก.ค.ศ.) 
2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา       สกศ. 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      สพฐ. 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       สกอ. 
5. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       สอศ. 
 
หน่วยงานในก ากับ 
6. ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา        คส. 
7. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ       สกสค. 
   และสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      สสวท. 
9. โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์        มวส. 
10. สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    สคพ. 
11. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)     สทศ. 
12. ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ        สลช. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
  

หนังสือให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บรรณานุกรม 
ร่างกรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -  2579)  สรุปย่อ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตร,ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาต ิฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -  2564 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560), แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   

คณะกรรมการ ป.ป.ช., ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -  2564) 

สาระส าคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 1 ป ี

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560), รายงานสรุปผลการปฏิบตัิงานของหน่วย
 ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธกิาร 

โทรศพัท ์0 2628 6164 โทรสาร 0 2628 6162 
www.acc.moe.go.th 

 


