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ค าน า 
 

 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนท าให้ตรวจสอบได้ยากมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศมากข้ึนทุกปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความ
โปร่งใสและมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป
โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ
จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตซึ่งถือเป็นที่มาของการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่ง
ที่ 69/2557 ได้วาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2557  และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ ปช 0004/ว0019 ลงวันที ่
20 มีนาคม 2560  ก าหนดให้หน่วยงานราชการ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.  

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริม  สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางศึกษา ให้มีการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจใน
การแก้และป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแนงมุดและให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ
ควบคุมการใช้อ านาจพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึด
หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

โรงเรียนบ้านแนงมุด  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้โดย
เห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา   
และไว้วางใจในการบริหารราชการของโรงเรียนบ้านแนงมุด และคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 –2564) 
 
 
 
 
 



 
1. ที่มาหลักการและเหตุผล 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการสู่การการปฏิบัติ  โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2561 – 2564) กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50   

 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  การ
จัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและกร
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง  มาตรา 59 บัญญัติให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมันคงของรัฐหรือเป็นความลับ
ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ได้โดยสะดวก 
มาตรา 51 บัญญัติการใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอด
ทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
มาตรา 7 ได้บัญญัติว่าในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชน ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยืนค าขอ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมากับค าขอ คู่มือ
ส าหรับประชาชนให้ปิดประกาศ ณ สถานที่หน่วยงานที่ให้ยืนค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ื อ
ประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าขอและ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆให้กับประชาชน   

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา
6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  (1)เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน  (2)เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3)มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
(4)ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  (5)มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์  (6)ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการการตอบสนองความต้องการ  (7)มีการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

มาตรา8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชราชจะต้องด าเนินการโดยถือ
ว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้   

(1)การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีตรีที่แถลงต่อรัฐสภา   

(2)การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น   



(3)ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน 
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใด
จะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการต้องด าเนินรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความ
เข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากภารกิจนั้น   

(4)ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
และประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม   

(5)ในกรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการ แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอ่ืน หรือระเบียบข้อบังคับที่ออก
โดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว   

พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้   

(1)ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั่งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว   

(2)นโยบายหรือตีความความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เฉพาะที่มีสภาพเป็นกฎ 
เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง   

(3)แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ   
(4)คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน   
(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงโครงสร้างการจัดองค์กรในการด าเนินงาน อ านาจหน้าที่การด าเนินงาน 

สถานที่ติดต่อ   
(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท า

บริการสาธารณะ  บุคคลไม่ว่ามีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่มีสิทธิเข้าตรวจดูและขอส าเนาหรือขอรับรองส าเนา
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ 
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือ      มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด
และรวดเร็ว   และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความ



ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) โดยความชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เห็นว่าหน่วยงานราชการมีความส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการ โดยมีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสี่ปีเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2564)ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดถึงการแสดงให้เห็นถึง
เจตจ านงของโรงเรียนบ้านแนงมุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)   โรงเรียนบ้านแนงมุดจึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของของโรงเรียนขึ้น 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของโรงเรียนบ้าน      
แนงมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)  และนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกิจกรรม/
โครงการซึ่งสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ  ดังกล่าวประกอบด้วย   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของของโรงเรียนบ้านแน
งมุด สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในส่วนองค์กร 

  โรงเรียนบ้านแนงมุด  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
        
2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
 พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
 วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
 แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
 และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
 สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
 เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
 ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
 แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
 อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
 ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

       พันธกิจ :  1. ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
     2. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ 



     3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจ  
                 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
                     การทุจริต 
        ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ 
       ทุกภาคส่วน    
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข้งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561–2564) 
         จากการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต การวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption 
perceptions index : cpI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ(Benchmarking) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์ วงล้ออนาคต (future Wheel Anlysis) และการฉายภาพอนาคต (Future 
Scenario Analysis) ตลอดจนการรับฟังความความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ 

 
เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ สามารถน ามาประมวลผลเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –พ.ศ.2564) 
     วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  
     ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติไหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย 

  การเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้   
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
             พันธกิจ :  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล”     
     การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ด าเนินงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปภัมภ์และความเพ่ิงเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านง
ทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่าย
การเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะ
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสของประเทศไทยใน
ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations 
Convention against Corruption : UNCAC) 



     เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์    ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
    วัตถุประสงค์ 

1.  สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2.  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3. (แผน ป.ป.ช.) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการ

ทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4.  การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

และได้รับความรวมมือจากประชาชน 
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

 
      กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 

กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  4 ป ี             
(พ.ศ. 2561 – 2564) มาจาก 

1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 ความเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

4 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 โรงเรียนบ้านแนงมุด     โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จ านวน  4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคน สังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างจิตส านึก 
พัฒนาการเมือง การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

       1. วัตถุประสงค์ 
  มุ่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดย

มีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐรวมทั้ง
การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2. มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
  2.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.3 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 



       2.4 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกฝ่าย 

              2.5 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วย 
หลักธรรมมาภิบาล 
       2.6 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
       2.7 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
       2.8 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 
     3. ก าหนดให้ มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
        3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
        3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็น
หลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
        3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

     4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริตโดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
   4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดี เด่นด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อบูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  1. วัตถุประสงค์ 
   มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกะปางกับทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก 
ในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



  2. มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
   2.1 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    2.2 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วน 
    2.3 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐจากทุกหน่วยงานเพ่ือน าไปประมวล
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    2.4 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ     
    2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

   2.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
    2.7 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    2.8 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความ
สะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

   2.9 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
    2.10 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับ
รางวัลตอบแทน 
    2.11 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหา
ความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ             
  1. วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้ อ านาจให้

เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอ านาจสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
เอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือ                                                
ประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับองค์กรอื่น 

  2. มาตรการและแนวทางด าเนินงาน 
     1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้

เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
    1.1 ให้หน่วยงานมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล
และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 



    1.2 ให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการโดยก าหนด
แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดีเพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
    1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง
หน่วยงานกับภาครัฐด้วยกันเอง 
    1.4 ให้หน่วยงานควบคุมก ากับติดตามประเมินผลการใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
    1.5 ให้หน่วยงานจัดท าดัชนีชี้วัดความโปร่งใสและเกณฑ์มาตรฐานกลาง
ความโปร่งใส 

      2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    2.1 สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

   2.2 ให้หน่วยงานมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ 
   2.3 ให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 

    2.4 ให้มีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อ
ส่วนกลาง 

      3. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
    3.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 
    3.2 สนับสนุนให้มีตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตภาครัฐ 

      4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
    4.1 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือเพ่ือให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน 

   4.2 ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 
    4.3 พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม 
    4.4 สร้างกลไกในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลติดตามการกระท าการทุจริต
หรือพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    4.5 จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สามารถตรวจสอบสถานภาพ
บุคคลพฤติการณ์การกระท าผิดตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
    4.6 สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

          
      5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ 



    5.1 สนับสนุนให้หน่วยงานมีอ านาจหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐด าเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาใช้ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
    5.2 สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    5.3 ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานวิชาการ
ต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

  1. วัตถุประสงค์ 
   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วนรวมถึงส่วนราชการอ่ืนและประชาชน 

 
  2. มาตรการและแนวทางด าเนินงาน 
      1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
    1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความช านาญเฉพาะ 
    1.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทุจริตทั้งในโรงเรียนและในสถาบันจัดท า
หลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมของวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    1.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
    1.4 สร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่ง 
    1.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านต่างๆอาทิการใช้อ านาจของผู้บริหารที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทุจริตการจัดท าสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนการทุจริตเชิงนโยบายเป็นต้นทั้งนี้เพ่ือ
น าผลวิจัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

      2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
   2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.2 ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึง
การลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 


