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ค ำน ำ 

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นดอนบมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการ

ภายใตโ้ครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษาและส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธสาสตรช์าต ิและแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ  

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นดอนบมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ย

สาระส าคญั คอื ส่วนท่ี 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกนัการทุจรติ บทวเิคราะหส์ถานการณ์ทุจรติ ผล

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วน

ท่ี 2 บรบิททีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ชาต ินโยบาย และค าสัง่ทีเ่กี่ยวขอ้ง ส่วนท่ี 3 แผนปฏบิตักิารป้องกนั

การทุจรติ โรงเรยีนบ้านดอนบมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ

ยุทธศาสตรข์องแผนปฏบิตักิารฯ ดงักล่าว ความเชื่อมโยงของการจดัท าแผน และขอ้มลูชื่อโครงการ ตวัชีว้ดัและ

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่ใหค้วามร่วมมอืในการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนั 

การทุจริต โรงเรียนบ้านดอนบมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ

ด าเนินการป้องกนัการทุจรติทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิและนโยบายส าคญั อนัจะสง่ผลใหก้ารทุจรติในการ

ปฏบิตัริาชการลดน้อยลง 

 

โรงเรียนบ้ำนดอนบม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ก 
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

 ควำมเป็นมำ 

  ปัจจุบนั ทุกภาคส่วนในสงัคมมคีวามตื่นตวัและเขา้มามสี่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ตามบทบาทและภาระหน้าทีข่องตนเองเพิม่มากขึน้ อย่างไรกต็าม การรบัรูก้ารทุจรติของประเทศไทยยงัจ าเป็นตอ้ง

ไดร้บัการพฒันา อนัสะทอ้นไดจ้ากดชันีการรบัรูก้ารทุจรติของประเทศไทยจากขอ้มลูดชันีวดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนั 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได ้35 คะแนน โดยมคีะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้

จดัอยู่ในอนัดบัที ่110 ของโลก จากจ านวนทัง้หมด 180 ประเทศทัว่โลก แสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศไทยยงัมกีารทุจรติ

คอรร์ปัชนัอยู่ในระดบัสงู และสมควรไดร้บัการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็ 

การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ไดก้ าหนดเป้าหมายหลกัเพือ่ใหภ้าครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติ

และประพฤตมิชิอบ ผ่านการพฒันาคนและการพฒันาระบบ เพือ่ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ โดยให้

ความส าคญักบัการปรบัและหล่อหลอมพฤตกิรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสงัคมใหม้จีติส านึกและพฤตกิรรมยดึมัน่ในความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ และการส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมในการ ต่อตา้นการทุจรติในหน่วยงานภาครฐัทีเ่หมาะสมกบั

บรบิท สภาพปัญหา และพลวตัการทุจรติของแต่ละ หน่วยงาน รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานของ

กระบวนการและกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งในการปราบปรามการทุจรติ สรา้งวฒันธรรมต่อต้านการทุจรติ ยกระดบัธรรมาภิ

บาลในการบรหิารจดัการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏริูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทัง้

ระบบ ใหม้มีาตรฐานสากล เพือ่สรา้งสงัคมทีม่พีฤตกิรรมร่วมตา้นการทุจรติในวงกวา้ง และมปัีจจยัความส าเรจ็

ในการบรรลุวตัถุประสงค ์คอื ทุกภาคสว่นร่วมสง่เสรมิการกล่อมเกลาทางสงัคมและสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นทุกช่วง

วยัตัง้แต่ปฐมวยั มุ่งเน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จติส านึกความเป็นพลเมอืงทีด่ ีมี

วฒันธรรมสุจรติ สามารถแยกแยะไดว้่าสิง่ใดเป็นประโยชน์สว่นตน สิง่ใดเป็นประโยชน์สว่นรวม มคีวามละอาย

ต่อการกระท าความผดิ ไม่เพกิเฉยต่อการทุจรติ และเขา้มามสีว่นร่วมในการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ 

รวมถงึการสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสุจรติของหน่วยงานในสงักดัเพือ่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมค่านิยมทีย่ดึประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์สว่นตน และต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสง่เสรมิวฒันธรรมสุจรติผ่านหลกัสตูรการศกึษาต้านทุจรติศกึษา เพือ่ปฏริปู 

“พลเมอืงไทยในอนาคต” ใหม้คีวามเป็นพลเมอืงเตม็ขัน้ สามารถท าหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงทีด่ ีมจีติส านึกยดึมัน่ใน

ความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสว่นรวมมรีะเบยีบวนิยั และเคารพกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถอืเป็นยุทธศาสตรห์ลกัของการพฒันาประเทศ 

และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้การปรบัโครงสรา้งประเทศไทย

ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเดน็การพฒันา พรอ้มทัง้ แผนงาน/โครงการส าคญัทีต่อ้งด าเนินการใหเ้หน็ผล

เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิเพือ่เตรยีมความพรอ้มของคน สงัคม และระบบ
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เศรษฐกจิของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรก์ารปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตรก์ารป้องกนัดว้ยการเสรมิสรา้งสงัคมธรรมาภบิาล 

ของยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี อกีดว้ย  

 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตริ่วมกบัส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดก้ าหนดแนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพือ่ให้

สว่นราชการและหน่วยงานภาครฐัแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรช์าตฯิ ไปสูก่ารปฏบิตัโิดย

ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี โดยใหย้ดึกรอบยุทธศาสตรห์ลกัทีใ่ชใ้น

การจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบใหค้ านึงถงึความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ

และแผนแม่บทบูรณาการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ จงึน ามาสูก่ารจดัท าแผนปฏบิตัิ

การป้องกนัการทุจรติ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ฉบบัน้ี 

 โรงเรยีนบา้นดอนบม จงึไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นดอนบมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทศิทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีส่อดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญั อนัจะสง่ผลใหก้ารทุจรติในการปฏบิตัริาชการของทุกสว่นราชการสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิารลดน้อยลง   
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ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

1.   ข้อมูลทั่วไป    

 1.1  ประวัติสถานศึกษา  
   โรงเร ียนบ้านดอนบม  จัดตั ้งขึ ้นครั ้งแรกเมื ่อ ว ันที ่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2463 โดยใช้ช ื ่อว่า                

“โรงเรียนประชาบาล  ตำบลพระลับ 5(วัดกลางบุรี)”โดยใช้ศาลาวัดกลางบุรีเป็นสถานที่เรียนมีครูคนแรกชื่อ นายโดด     
รักอ่อน  ต่อมาเมื่อวันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2471  ได้ย้ายมาเรียนที่ศาลาวัดท่าราชไชยศรี  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เป็น  “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลเมืองเก่า 1  (วัดท่าราชไชยศรี)”  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1  
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     

             วันที่ 4  พฤษภาคม  พ.ศ.2483  นายหนูจันทร์  เมืองครุฑ   ครูใหญ่  พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกัน
สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1   ขนาด 4 ห้องเรียน  ขั้นเป็นเอกเทศในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันและได้ย้ายมาทำ
การเรียนการสอนในสถานที่สร้างใหม่เมื่อ วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2484  และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียน
ประชาบาล  ตำบลเมืองเก่า 1  (ดอนบมราษฎร์บำรุง)  เมื่อวันที่  17   มีนาคม   พ.ศ. 2484     และในวันที่ 1 ตุลาคม  
พ.ศ.2495  ได้เปลี ่ยนชื ่อจากโรงเรียนประชาบาล  ตำบลเมืองเก่า 1 (ดอนบมราษฎร์บำรุง)   เป็น “โรงเรียน
ประชาบาล ตำบลเมืองเก่า (ดอนบมราษฎร์บำรุง)  ขึ้นกับกรม   สามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  เมื่อ พ.ศ. 2523 ได้โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  และในปีเดียวกัน
ได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อรัฐมีนโยบาย
ให้ทุกโรงเรียนเปลี่ยนชื่อโรงเรียน โดยให้ตัดข้อความในวงเล็บท้ายชื่อโรงเรียนออก    ดังนั้น  ปัจจุบันจึงมีชื่อเป็น  
“โรงเรียนบ้านดอนบม”  เมื ่อปี  พ.ศ.2546  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 

 1.2  ที่ตั้ง 
โรงเรียนบ้านดอนบมตั้งอยู่ที ่   บ้านดอนบม    หมู่  13  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   

รหัสไปรษณีย ์ 40000 
  พ้ืนที่ทั้งหมด  11  ไร่   2 งาน    25  ตารางวา  
              โทรศัพท์  043  -  916015   
              e-mail  :  donbom sc@hotmail.com 
 website :  http://www. donbom sc.com  
2. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565   ( ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 )  

             จำนวนนักเรียนทั้งหมด........ 199 ....คน 
เพศชาย    จำนวน...... 112......คน   เพศหญิง  จำนวน.......87.......คน 
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2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 
 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1           - - - - 
อนุบาล 2 6 6 12 1 
อนุบาล 3 7 6 13 1 

รวม 13 12 25 2 
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 8 19 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 13 23 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 11 20 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 10 19 1 

รวม 59 59 118 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 4 17 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 5 21 1 

รวม 40 16 56 3 
รวมทั้งสิ้น 112 87 199 11 

 

กำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำของโรงเรียนบ้ำน

ดอนบม 

 ในปีงบประมาณ 2565 โรงเรยีนบา้นดอนบมไดด้ าเนินโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและ ธรร

มาภบิาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อปลูกฝังใหน้ักเรยีน ครู ผูบ้รหิาร และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มพีฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทัง้ในระดบัสถานศึกษาและชุมชน 

รวมทัง้เพื่อยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนบ้านดอนบม   และเพื่อพฒันานวตักรรม

ป้องกันและยับยัง้การทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนบ้านดอนบม ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ

ด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564) 

ประกอบดว้ย  
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 ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ ผ่านการด าเนินกจิกรรมโรงเรยีนสุจรติ  ไดแ้ก่ บรษิทั

สร้างการดี กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง  (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ครูและ

ผูบ้รหิาร เป็นต้น กจิกรรมการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศกึษาออนไลน์ และการขบัเคลื่อน

การน าหลกัสูตรต้านทุจรติศกึษา (หลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน) ไปปรบัใช้ในการจดัการเรยีนการสอนของ

โรงเรยีนบา้นดอนบมในสว่นยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก โรงเรยีนบา้นดอนบม ได้

เขา้ร่วมการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (ITA Online) ไดร้บั

การประเมนิจาก ส านกังานพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษขัน้พืน้ฐาน 

การด าเนินโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 

2565 มรีายละเอยีด โดยสรุป ดงันี้ 

1. ขัน้เตรียมกำร 

 1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการบูรณาการความร่วมมอืในการต่อต้านการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ระยะ 

20 ปี          (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 1) ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตระดับสถานศึกษา 2) 

ผูร้บัผดิชอบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของสถานศกึษาออนไลน์ และ 3) ผูม้คีวาม

ช านาญในระบบปฏบิตกิารคอมพวิเตอร ์เพือ่บูรณาการความร่วมมอืในการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ในระดบัสถานศกึษาร่วมกบัผูแ้ทนจากส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั 

 1.2 ด าเนินการจดัท าแผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนการน าหลกัสตูรต้านทุจรติศกึษา (หลกัสตูรการศกึษาขัน้

พื้นฐาน) ไปปรบัใช้ในการจดัการเรยีนการสอนของสถานศึกษา และแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตของ

สถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพือ่วางแผนกจิกรรม/โครงการในการขบัเคลื่อนการด าเนินกจิกรรม 

2. กำรปฏิบติักำร 

 2.1 ด าเนินการขบัเคลื่อนการน าหลกัสูตรต้านทุจรติ (หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) ไปปรบัใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 

 2.2 ด าเนินการขบัเคลื่อนแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

 2.3 ด าเนินกจิกรรมพฒันาและยกระดบัผลการประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของสถานศกึษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.4 รบัการตดิตามและให้ค าปรกึษาในการประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 2.6 รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA 

Online) จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส านักนวตักรรมการจดัการศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร  

 3.1 รบัการนิเทศ ก ากบั ตดิตามแบบบูรณาการและการด าเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรยีนสุจรติ 

 3.2 รายงานผลการขบัเคลื่อนการน าหลกัสตูรต้านทุจรติศกึษา (หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน) ไปปรบั

ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา (น าเสนอ Best Practice) 

 3.3 รายงานผลการขบัเคลื่อนแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำน 

 เขา้ร่วมกจิกรรมการแลกเปลี่ยน การน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขนักิจกรรมการเรยีนรู้ภายใต้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดบั

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และระดบัภูมภิาค 

 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การน าเสนอผลงาน และการประกวดแขง่ขนัโครงการโรงเรยีนสุจรติ 

ประกอบดว้ย 

 1) กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) โดยเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนของเข้าร่วม

การแขง่ขนั 

 2) กิจกรรมบริษทัสร้ำงกำรดี โดยคดัเลือกเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต เขา้ร่วมการคดัเลอืกตวัแทน

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม 

 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู เข้าร่วมการคัดเลือก น าเสนอเป็นตัวแทนของ

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม 

 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหำร เขา้ร่วมการคดัเลอืกเป็นตวัแทนของส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม 

 เขา้ร่วมการจดันิทรรศการแสดงผลการด าเนินกจิกรรมตามโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และ

ธรรมาภบิาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) ประกอบดว้ย นิทรรศการแสดงการท าหลกัสตูรตา้นทุจรติ

ศกึษาไปปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนของสถานศกึษา (หอ้งเรยีนหลกัสูตรตา้นทุจรติ) 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไล น์  ( Integrity and Transparency Assessment Online :  ITA Online)  ประจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  

โรงเรยีนบ้านดอนบมส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดบั
กรมทีร่บัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แลว้ ยงัเป็นหน่วยงาน
ที่น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( Integrity and 
Transparency AssessmentITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไปขยายผลเพื่อพฒันาและยกระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเรจ็ โดยการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดพ้ฒันานวตักรรมการ

ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาในรปูแบบออนไลน์ โดยมแีนวคดิการพฒันา

นวตักรรมการประเมนิดว้ยระบบ ITA Online เพือ่ความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มลู รวดเรว็ในการวเิคราะหแ์ละ

ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบไดด้ว้ยระบบเวลาจรงิ (Real-time system) และการประเมนิมปีระสทิธภิาพ ลดภาระงาน

ดา้นเอกสาร (Paperless) ของสถานศกึษาทีร่บัการประเมนิโดยปรบัปรุงระบบการเกบ็ขอ้มลู ใหเ้ป็นแบบออนไลน์

เตม็รปูแบบ  

ส าหรบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึง่ถอืเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เขา้สูปี่ที ่3 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ไดด้ าเนินการพฒันาและออกแบบระบบการประเมนิในครัง้นี้ใหง้่ายต่อการใชง้าน ลดความยุ่งยาก ซบัซอ้นใน

การน าเขา้ขอ้มลู และค านึงถงึความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง  

นอกจากนี้ ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยงัถูกก าหนดเป็นตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตวัชีว้ดัที ่6.4 การก ากบัดแูลการทุจรติ ในสว่นของการประเมนิ 

การก ากบัดแูลการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์ารอกีดว้ย   

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 นัน้ ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาเกณฑก์ารประเมนิใหเ้กดิการสนบัสนุนต่อการยกระดบั 

ค่าคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
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โดยไดศ้กึษาขอ้มลูจากผลการวจิยั เรื่อง แนวทางการปรบัปรุงและแนวการพฒันาเครื่องมือการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เพือ่น าไปสูก่ารยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู้

การทุจรติ (CPI) ของประเทศไทยใหส้งูขึน้ ซึง่การวจิยัดงักล่าวไดส้งัเคราะหป์ระเดน็การส ารวจของแต่ละ

แหล่งขอ้มลูทีอ่งคก์รความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International) น ามาใชใ้นการประเมนิดชันีการ

รบัรูก้ารทุจรติ ประกอบกบัการศกึษาขอ้มลูทางวชิาการเพิม่เตมิ การเชื่อมโยงใหเ้กดิความต่อเนื่องกบัเกณฑ์

การประเมนิเดมิ และการเชื่อมโยงกบัเครื่องมอือื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหเ้กณฑก์ารประเมนิมเีนื้อหาครอบคลุมหลาย

ดา้น ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจรติ ทัง้ทีม่ลีกัษณะการทุจรติทางตรงและการทุจรติ

ทางออ้มรวมไปถงึบรบิทแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสูก่าร

ปรบัปรุงแกไ้ข ลดโอกาสหรอืความเสีย่งทีจ่ะเกดิการทุจรติในหน่วยงานภาครฐั และสง่ผลต่อการยกระดบั

คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได ้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 

 1) การปฏบิตัหิน้าที ่

 2) การใชง้บประมาณ 

 3) การใชอ้ านาจ 

 4) การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

 5) การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

 6) คุณภาพการด าเนินงาน 

 7) ประสทิธภิาพการสือ่สาร 

 8) การปรบัปรุงระบบการท างาน 

 9) การเปิดเผยขอ้มลู 

 10) การป้องกนัการทุจรติ 

  เคร่ืองมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมอื ดงันี้ 

 1) แบบวดักำรรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีภายในทีม่ตี่อ

หน่วยงานตนเอง ในตวัชีว้ดัการปฏบิตัหิน้าที ่การใชง้บประมาณ การใชอ้ านาจ การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

และการแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

 2) แบบวดักำรรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกทีม่ตี่อ

หน่วยงานทีป่ระเมนิ 
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ในตวัชีว้ดัคุณภาพการด าเนินงาน ประสทิธภิาพการสือ่สาร และการปรบัปรุงระบบการท างาน 

 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการประเมนิระดบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะของหน่วยงาน 

เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้ในตวัชีว้ดัการเปิดเผยขอ้มลู และการป้องกนัการทุจรติ 

ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบ้ำนดอนบม 
1.1 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรยีนบา้นดอนบม 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม
ระดบัประเทศ จากการประเมนิส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้สิน้ 225 เขต ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.50 ซึง่
ถอืว่ามคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดบั AA ( Excellence ) 
 1.2 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นดอนบม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดค้ะแนน 88.88  ซึง่ถอืว่ามคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดบั 
B.      ( Good )โดย ไม่ผ่าน 

1.3 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นดอนบมทีผ่่าน
มา (พ.ศ. 2563 – 2564) สรุปไดด้งันี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พฒันำกำร ผลต่ำงของคะแนน 
ITA 

2564 80.88 - - 

1.4 การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นดอนบมเป็นรายตวัชีว้ดั 
ซึง่ไดจ้ากการส ารวจความคดิเหน็ของบุคลากรและเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนบา้นดอนบม. ผูร้บับรกิาร
หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของโรงเรยีนบา้นดอนบม และจากเอกสารหลกัฐานการเปิดเผยขอ้มลูผ่านทางเวบ็ไซต์
ของโรงเรยีนบา้นดอนบม เรยีงตามล าดบัคะแนนได ้ดงันี้   

ตวัช้ีวดัท่ี ประเดน็ตวัช้ีวดั คะแนน ระดบั หมำยเหตุ 
1 การปฏบิตัหิน้าที่ 95.93 AA ผ่าน 
2 การใชง้บประมาณ 94.92 A ผ่าน 

3 การใชอ้ านาจ 99.54 AA ผ่าน 

4 การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 93.56 A ผ่าน 

5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 96.62 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 87.53 A ผ่าน 

7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 80.65 B ไม่ผ่าน 

8 การปรบัปรุงการท างาน 79.34 B ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 86.64 A ผ่าน 

10 การป้องกนัการทุจรติ 50 E ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดบัผลการประเมนิ 

ระดบั คะแนน หมำยเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรบัปรงุแก้ไขกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นดอนบม เป็นราย

ตวัชีว้ดั พบว่าตวัชีว้ดัทีห่น่วยงานควรมกีารพฒันาและยกระดบัใหด้ยีิง่ขึน้ (มคีะแนนต ่ากว่ารอ้ยละ.......
85.........) มดีงันี้  
 ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 
 ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรุงการท างาน 
 ตวัชีว้ดัที ่10 การปรบัปรุงการท างาน 
 แนวทำงกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนดอนบม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

 การจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีน.บา้นดอนบม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี

แนวทางและขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนขอ้มลูและบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นดอนบมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

ใชก้รอบแนวทางตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 และ แผนงาน

บูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
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 3. เสนอแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นดอนบม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบใหห้น่วยงานถอื

ปฏบิตั ิ
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ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรบัประเทศไทยไดก้ าหนดทศิทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และความรุนแรง รวมถงึการสรา้งความตระหนกัในการ

ประพฤตปิฏบิตัตินดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติของคนในสงัคม ทัง้นี้ ส านกังาน ป.ป.ช. ในฐานะองคก์รหลกัดา้นการ

ด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ รวมทัง้บูรณาการการท างานดา้นการต่อตา้นการทุจรติเขา้กบัทุกภาคสว่น 

ดงันัน้ สาระส าคญัทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัทศิทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ทีส่ านกังาน ป.ป.ช. มดีงันี้  

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 

2. ยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ 

   ประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรฐับาล พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ทีแ่ถลงต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

สาระส าคญัขา้งตน้จะเป็นเครื่องมอืชีน้ าทศิทางการปฏบิตังิานและการบูรณาการดา้นต่อตา้นการทุจรติ 

ของประเทศเพือ่ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

 รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยพทุธศกัรำช 2560 ก าหนดในหมวดที ่4 หน้าทีข่องประชาชนชาว

ไทยว่า“...บุคคลมหีน้าที ่ไม่ร่วมมอืหรอืสนับสนุนการทุจรติ และประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ” ถอืไดว้่าเป็นครัง้

แรกทีร่ฐัธรรมนูญไดก้ าหนดใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นหน้าทีข่องประชาชนชาวไทยทุกคน 

นอกจากนี้ยงัก าหนดชดัเจนในหมวดที ่5 หน้าทีข่องรฐัว่า “รฐัตอ้งส่งเสรมิ สนับสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน

ถงึอนัตรายทีเ่กดิจากการทุจรติและประพฤตมิชิอบทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนและจดัใหม้มีาตรการและกลไกทีม่ี

ประสทิธภิาพเพือ่ป้องกนัและขจดัการทุจรติ และประพฤตมิชิอบดงักล่าวอย่างเขม้งวด รวมทัง้กลไกในการ

สง่เสรมิใหป้ระชาชนรวมตวักนั เพือ่มสีว่นร่วมในการรณรงคใ์หค้วามรูต้่อตา้นการทุจรติ หรอืชีเ้บาะแส โดยไดร้บั

ความคุม้ครองจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ การบรหิารราชการแผ่นดนิรฐัตอ้งเสรมิสรา้งใหป้ระชาชนไดร้บั

บรกิารทีส่ะดวก มปีระสทิธภิาพทีส่ าคญั คอื ไม่เลอืกปฏบิตัติามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี ซึง่การ

บรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรฐัตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยอย่างน้อยตอ้งมี

มาตรการป้องกนัมใิหผู้ใ้ดใชอ้ านาจหรอืกระท าการโดยมชิอบแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที่ หรอืกระบวนการแต่งตัง้ 

หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั และรฐัตอ้งจดัใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้

หน่วยงานใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดประมวลจรยิธรรมส าหรบัเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน ซึง่ตอ้งไม่ต ่ากว่า

มาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว การทีร่ฐัธรรมนูญไดใ้หค้วามส าคญัต่อ 



13 
 

การบรหิารราชการทีม่ปีระสทิธภิาพและการบรหิารบุคคลทีม่คีุณธรรมนัน้สบืเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา 

ไดเ้กดิปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารบุคคล มกีารโยกยา้ยแต่งตัง้ทีไ่ม่เป็นธรรม บงัคบัหรอืชีน้ าใหข้า้ราชการ

หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัปฏบิตังิานโดยไม่ยดึมัน่ในหลกัผลประโยชน์แห่งรฐั รวมถงึการมุ่งเน้นการแสวงหา

ผลประโยชน์ใหก้บัตนเองรวมถงึพวกพอ้งรฐัธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 จงึไดม้คีวาม

พยายามทีจ่ะแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าตอ้งการสรา้งประสทิธภิาพในระบบการบรหิารงานราชการแผ่นดนิและ

เจา้หน้าทีข่องรฐัตอ้งยดึมัน่ 

ในหลกัธรรมาภบิาล และมคีุณธรรมจรยิธรรมตามทีก่ าหนดเอาไว้ 

 

ยทุธศำสตรช์ำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตรท์ีย่ดึวตัถุประสงคห์ลกัแห่งชาตเิป็นแม่บทหลกั เพือ่เป็น

กรอบการก าหนดนโยบาย ทศิทางการพฒันา การลงทุนของภาคเอกชนทีส่อดรบักบัเป้าหมายของยุทธศาสตร์

ชาตกิารบรหิารราชการแผ่นดนิ การจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ ดงันัน้ ทศิทางดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติการสรา้งความโปร่งใสและธรรมาภบิาลในการบรหิารราชการแผ่นดนิของหน่วยงานภาครฐั ทุกหน่วยงาน

จะถูกก าหนดจากยุทธศาสตรช์าต ิ(วสิยัทศัน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตรก์ารพฒันาระยะ 5 ปี เพือ่ให้

บรรลุวสิยัทศัน์“ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนืเป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง”น าไปสูก่ารพฒันาใหค้นไทยมคีวามสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึง่ผลประโยชน์

แห่งชาต ิในการทีจ่ะพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งรายไดร้ะดบัสงูเป็นประเทศพฒันาแลว้ และสรา้งความสุขของคน

ไทย สงัคมมคีวามมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิโดยมกีรอบ

ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดงันี้ 
 1. ด้ำนควำมมัน่คง 

 (1) เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ 

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏริูปกลไกการบรหิารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมอืง ขจดัคอรร์ปัชัน่ สรา้งความ

เชื่อมัน่ 

ในกระบวนการยุตธิรรม 

 (3) การรกัษาความมัน่คงภายในและความสงบเรยีบรอ้ยภายในตลอดจนการบรหิารจดัการความมัน่คง

ชายแดนและชายฝัง่ทะเล 

 (4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดบั และรกัษาดุลยภาพ

ความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอ านาจ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรปูแบบใหม่ 
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 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สรา้งความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นและมติรประเทศ 

 (6) การพฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบรหิารจดัการภยัพบิตั ิรกัษาความมัน่คงของ  

ฐานทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

 (7) การปรบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กีย่วขอ้งจากแนวดิง่สูแ่นวระนาบมากขึน้ 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

 (1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ การลงทุน พฒันาสูช่าตกิารคา้  

 (2) การพฒันาภาคการผลติและบรกิาร เสรมิสร้างฐานการผลติเขม้แขง็ ยัง่ยนื และส่งเสรมิเกษตรกร

รายย่อยสูเ่กษตรยัง่ยนืเป็นมติรกบั สิง่แวดลอ้ม 

 (3) การพฒันาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทกัษะ ผู้ประกอบการ ยกระดบัผลิตภาพ

แรงงานและพฒันา SMEs สูส่ากล  

 (4) การพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษและเมอืง พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ชายแดน และพฒันาระบบ

เมอืงศูนยก์ลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมัน่คงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวจิยั และพฒันา  

 (6) การเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพฒันากบันานาประเทศ 

สง่เสรมิใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกจิ ฯลฯ 

 3. ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน  

 (1) พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ  

 (2) การยกระดบัการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพเท่าเทยีมและทัว่ถงึ  

 (3) ปลูกฝังระเบยีบวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 

 (4) การสรา้งเสรมิใหค้นมสีุขภาวะทีด่ ี 

 (5) การสรา้งความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไทย 

 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกนัทำงสงัคม 

 (1) สรา้งความมัน่คงและการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม  

 (2) พฒันาระบบบรกิารและระบบบรหิารจดัการสุขภาพ  

 (3) มสีภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการด ารงชวีติในสงัคมสงูวยั  

 (4) สรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรมและ ความเขม้แขง็ของชุมชน  

 (5) พฒันาการสือ่สารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพฒันา 

 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คณุภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
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 (1) จดัระบบอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลาย ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบรหิารจดัการน ้าให้มปีระสทิธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน ้า เน้นการปรบัระบบการบรหิารจดัการ

อุทกภยั อย่างบูรณาการ  

 (3) การพฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

 (4) การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีเ่ป็น มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการ เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 (6) การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงั เพือ่สิง่แวดลอ้ม 

 6. ด้ำนกำรปรบัสมดลุและพฒันำ ระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐั 

 (1) การปรบัปรุงโครงสรา้ง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน ภาครฐั ใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสม  

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนและพฒันา บุคลากรภาครฐั  

 (4) การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

 (5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  

 (6) ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั  

 (8) ปรบัปรุงการบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 

 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ ประเดน็ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จดัท าขึน้
ภายใตค้วามจ าเป็นในการแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาการทุจรติของประเทศ ซึง่ทีผ่่านมาหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติไดม้คีวามพยายามในการแกไ้ขปัญหาการทุจรติของประเทศ โดยได้
ร่วมกนัสรา้งเครื่องมอื กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งการด าเนินงานดงักล่าว ไดส้รา้งใหทุ้กภาคสว่นในสงัคมเกดิความตื่นตวัและ
เขา้มามสีว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตามบทบาทและภาระหน้าทีข่องตนเองเพิม่มากขึน้ 
อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจรติ สบืเนื่องมาจากววิฒันาการของการ
ทุจรติซึง่มรีูปแบบทีส่ลบัซบัซอ้น ปัญหาการขาดจติส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม โดย
สถานการณ์ปัญหาการทุจรติทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคอืการรวมตวักนัเพื่อร่วมกระท าทุจรติ 
ร่วมกนัฉ้อโกงรฐั โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ทีต่อ้งใชง้บประมาณมาก ท าใหร้ฐัและประเทศชาตไิดร้บั
ความเสยีหายอย่างรา้ยแรง จากการสญูเสยีงบประมาณแผ่นดนิไปกบัการทุจรติทีอ่าจมคีวามยากและซบัซอ้น
ต่อการตรวจสอบของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ
จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารก าหนดแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว   
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การจดัท าแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
ไดย้ดึแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี เป็นกรอบในการจดัท า โดยแผนแม่บทฯ ม ี2 แนวทางการ
พฒันาหลกั ดงันี้ (1) การป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ มุ่งเน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน” โดยการปลูกฝัง
วธิคีดิในกลุ่มเป้าหมายเดก็และเยาวชนเพือ่ปฏริูป “คนรุ่นใหม่” ใหม้จีติส านึกในความซื่อสตัยส์ุจรติเพือ่สรา้ง
พลงัร่วมในการแกไ้ขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบต่อไปในอนาคตและการปรบั “ระบบ”โดยการสรา้ง
นวตักรรมการต่อตา้นการทุจรติ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุก
ขัน้ตอนการด าเนินงาน เท่าทนัพลวตัของการทุจรติ ผ่านกระบวนการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจง้ขอ้มลู และชีเ้บาะแสการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ซึง่จะน าไปสูก่ารลดจ านวนคดทีุจรติและ
ประพฤตมิชิอบในหน่วยงานภาครฐั 
(2) การปราบปรามการทุจรติ มุ่งเน้นการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของกระบวนการและกลไกการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ทัง้ในดา้นของการด าเนินคดทีุจรติมคีวามรวดเรว็ เฉียบขาด เป็น
ธรรม และการพฒันาปรบัปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนการปราบปรามการทุจรติให้
ไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ ก าหนดเป้าหมายการพฒันาในระยะ 20 ปี โดยใชด้ชันีการรบัรูก้ารทุจรติ เป็น
เป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึง่ไดก้ าหนดใหป้ระเทศไทยมอีนัดบัค่าคะแนนดชันีการรบัรูก้าร
ทุจรติในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอนัดบั 1 ใน 20 ของโลก  

เป้ำหมำยกำรพฒันำตำมยุทธศำสตรช์ำติ 

ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนควำมมัน่คง 
2.3 กองทพั หน่วยงานดา้นความมัน่คง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน มคีวาม

พรอ้มในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง 
2.4 ประเทศไทยมบีทบาทดา้นความมัน่คงเป็นทีช่ื่นชมและไดร้บัการยอมรบัโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
2.5 การบรหิารจดัการความมัน่คงมผีลส าเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนกำรปรบัสมดลุและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐั 
4.6 ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

ประเดน็ภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ 

ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนควำมมัน่คง 
4.1 การรกัษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพฒันาและเสรมิสรา้งกลไกทีส่ามารถป้องกนัและขจดัสาเหตุของประเดน็
ปัญหาความมัน่คงทีส่ าคญั 

ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนกำรปรบัสมดลุและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐั 
4.6 ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
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4.6.1 ประชาชนและภาคตี่าง ๆ ในสงัคมร่วมมอืกนัในการป้องกนัการทุจรติ 
และประพฤตมิชิอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครฐัยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสตัยส์ุจรติ 
4.6.3 การปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบมปีระสทิธภิาพมคีวามเดด็ขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
4.6.4 การบรหิารจดัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 

เป้ำหมำยและตวัช้ีวดัของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ ประเดน็ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติประเดน็ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

เป้าหมายส าคญัของยุทธศาสตรช์าตใินประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ คอื 

ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ มกีารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในทุกระดบั โดยเฉพาะการสรา้งวฒันธรรมแยกแยะประโยชน์ 

สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมของบุคลากรภาครฐัใหเ้กดิขึน้ รวมทัง้สรา้งจติส านึกและค่านิยมใหทุ้กภาคสว่น

ตื่นตวั ละอายต่อการทุจรติประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ มสีว่นร่วมต่อตา้นการทุจรติ พรอ้มทัง้สง่เสรมิสนบัสนุน

ใหภ้าคอีงคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ชุมชน ประชาชน และภาคตี่าง ๆ มสีว่นร่วมในการสอดสอ่งเฝ้าระวงั  

ใหข้อ้มลูแจง้เบาะแสการทุจรติ และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั และภาคสว่นอื่น ๆ 

โดยไดร้บัความคุม้ครองจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็นี้ไดก้ าหนด

แผนย่อยไว ้2 แผน คอื 

เป้ำหมำย ตวัช้ีวดั 

ค่ำเป้ำหมำย 

 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจรติ
และประพฤต ิ
มชิอบ 

ดชันีการรบัรู ้
การทุจรติของ
ประเทศไทย  
(อนัดบั/คะแนน) 

อยู่ในอนัดบั 
1 ใน 54 
และ/หรอืได้
คะแนนไม่ต ่า
กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอนัดบั 
1 ใน 43 
และ/หรอืได้
คะแนนไม่ต ่า
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอนัดบั 
1 ใน 32และ/
หรอืได้
คะแนนไม่ต ่า
กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอนัดบั 
1 ใน 20 
และ/หรอืได้
คะแนนไม่
ต ่ากว่า  73 
คะแนน 
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1. แผนย่อยกำรป้องกนักำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมนิความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติใหเ้หน็ภาพในมติดิา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
ในระยะ 20 ปีขา้งหน้านัน้ตัง้อยู่บนแนวคดิพืน้ฐานว่า ประชาชนและสงัคมจะตื่นตวัต่อการทุจรติใหค้วามสนใจ
ขา่วสารและตระหนกัถงึผลกระทบของการทุจรติต่อประเทศ มกีารแสดงออกซึง่การต่อตา้นการทุจรติทัง้ใน
ชวีติประจ าวนัและการแสดงออกผ่านสือ่ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวยัจะไดร้บักระบวนการกล่อมเกลาทาง
สงัคมว่าการทุจรติถอืเป็นพฤตกิรรมทีน่อกจากจะผดิกฎหมายและท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศแลว้ ยงั
เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัทางสงัคม ประชาชนจะมวีธิคีดิทีท่ าใหส้ามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้วฒันธรรมทางสงัคมจะหล่อหลอมใหป้ระชาชนจะไม่กระท า
การทุจรติเนื่องจากมคีวามละอายต่อตนเองและสงัคม และไม่ยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการทุจรติอนัสง่ผลใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อสงัคมสว่นรวมดว้ย และจะเกดิการรวมกลุ่มกนัทางสงัคมเพือ่ก่อใหเ้กดิสภาวะการลงโทษทางสงัคม
ต่อการกระท า รวมทัง้ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อตา้นการทุจรติอย่างเขม้ขน้ ผ่านกระบวนการ
เลอืกตัง้และกระบวนการเขา้สูอ่ านาจของตวัแทนของประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ประชาชนจะ
ใหค้วามสนใจในการตรวจสอบรฐับาลและนกัการเมอืงในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมอืงมากขึน้ เป็น
แรงกดดนัใหร้ฐับาลตอ้งบรหิารประเทศอย่างสุจรติและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรฐับาลไม่สามารถ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมกีลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรฐัทีเ่ขม้ขน้มาก
ขึน้  

อย่างไรกต็าม ในอนาคต 20 ปีขา้งหน้า การทุจรติน่าจะทวคีวามรุนแรง ซบัซอ้น และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิง่ขึน้ อนัเนื่องมาจากเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัและก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของสงัคมโลกและ
พลวตัของการทุจรติทีผู่ก้ระท าการทุจรติหาช่องทางการทุจรติทีย่ากแก่การตรวจสอบมากยิง่ขึน้ แต่สภาวะทาง
สงัคมทีต่ื่นตวัต่อตา้นและตรวจสอบการทุจรติมากยิง่ขึน้ จงึอาจจะท าใหแ้นวโน้มการทุจรติลดลง สง่ผลให้
กระบวนการป้องกนัการทุจรติยิง่ทวคีวามส าคญั โดยต้องพฒันากระบวนการและรูปแบบของการป้องกนัการ
ทุจรติใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ เพือ่ใหส้ามารถระงบัยบัยัง้การทุจรติไดอ้ย่างเท่าทันไม่ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติใหม้คีวามเขม้แขง็และมี
ประสทิธภิาพในทุกหน่วยของสงัคมทัง้ระดบับุคคลและระดบัองคก์ร โดยสรา้งจติส านึกและค่านิยมใหทุ้กภาคสว่น
ตื่นตวัและละอายต่อการทุจรติและประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ สง่เสรมิสนบัสนุนใหภ้าคอีงคก์รภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคม ชุมชนและประชาชน และเครอืขา่ยต่าง ๆ สอดสอ่งเฝ้าระวงั ใหข้อ้มลูและร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครฐัตามความเหมาะสม โดยมกีารวางมาตรการคุม้ครองพยานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัต่อปัญหาการทุจรติและสรา้งพลงัร่วมในการแกไ้ขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
พรอ้มทัง้สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบของบุคลากรภาครฐัและก าหนดมาตรการให้
หน่วยงานภาครฐัและทุกภาคสว่นด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพือ่เสรมิสรา้งคุณธรรมความสุจรติและความซื่อสตัย์ 
ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ตอ้งก าหนดใหม้กีารลงโทษผูก้ระท าผดิกรณีทุจรติและประพฤตมิชิอบ
อย่างจรงิจงัและรวดเรว็เป็นการป้องกนัการทุจรติเชงิรุกเพือ่ใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัของ 
การทุจรติ    
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1.1 แนวทำงกำรพฒันำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองท่ีดี มีวฒันธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวฒันธรรมในกลุ่มเดก็และเยำวชนทุกช่วงวยั ทุกระดบั มุ่งเน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จติส านึกความเป็นพลเมอืงทีด่ ีมวีฒันธรรมสุจรติ สามารถแยกแยะไดว้่าสิง่ใด 
เป็นประโยชน์สว่นตน สิง่ใดเป็นประโยชน์สว่นรวม มคีวามละอายต่อการกระท าความผดิ ไม่เพกิเฉยอดทน 
ต่อการทุจรติ และเขา้มามสี่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ รวมถงึการสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรม 
และค่านิยมสุจรติในระดบัชุมชนเพือ่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมค่านิยมทีย่ดึประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์สว่นตน และต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสง่เสรมิวฒันธรรม
สุจรติผ่านหลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบัทีเ่ดก็ไทยทุกคนตอ้งเรยีนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิตัง้แต่ระดบั
ปฐมวยัจนถงึระดบัอุดมศกึษา เพือ่ปฏริปู “พลเมอืงไทยในอนาคต” ใหม้คีวามเป็นพลเมอืงเตม็ขัน้ สามารถท า
หน้าทีค่วามเป็นพลเมอืงทีด่ ีมจีติส านึกยดึมัน่ในความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสว่นรวมมรีะเบยีบ
วนิยั และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัให้ มีควำมใส
สะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมท่ีส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกตอ้ง
เป็นธรรม ไม่คดโกงรูจ้กัแยกแยะเรื่องสว่นตวัออกจากหน้าทีก่ารงาน การสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 
ตลอดจนการสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ร โดยการสนบัสนุนให้
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีร่ฐัเขา้มามสีว่นร่วมเป็นเครอืขา่ยต่อตา้นการทุจรติในหน่วยงานภาครฐั เพือ่สง่เสรมิการ
มสีว่นร่วมในการเฝ้าระวงั สอดสอ่ง ตดิตามพฤตกิรรมเสีย่งและแจง้เบาะแส เพือ่สกดักัน้มใิห้ เกดิการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบได ้โดยมมีาตรการสนบัสนุนและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

3) พฒันำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ท่ีแน่วแน่ในกำรท ำตนเป็น
แบบอย่ำง 
ท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสตัยส์ุจริต เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผูบ้รหิารประเทศ/
ทอ้งถิน่/ชุมชน ตอ้งมคีุณธรรมและจรยิธรรมสงูกว่ามาตรฐานทางจรยิธรรมทัว่ไปในสงัคม เพือ่เป็นตน้แบบแก่
ประชาชน เดก็ เยาวชน และสงัคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบตัติามทีก่ าหนดตามกฎหมายแลว้ 
ผูบ้รหิารประเทศตอ้งมคีุณสมบตัทิางจรยิธรรมดว้ย มกีารพฒันายกระดบัการมจีรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงเพือ่สรา้งนกัการเมอืงทีม่คีุณธรรมจรยิธรรม รวมทัง้ก ากบัจรยิธรรมภายในพรรคการเมอืง 

4) ปรบั “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครฐั 
มุ่งเน้นการสรา้งนวตักรรมการต่อตา้นการทุจรติอย่างต่อเนื่อง เพือ่สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุกขัน้ตอนการด าเนินงาน และมคีวามเท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ 
โดยการพฒันาเครื่องมอื เพือ่สรา้งความโปร่งใส มุ่งเน้นการสรา้งนวตักรรมและมาตรการในการต่อตา้นการทุจรติ
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ รวมถงึการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ เพือ่ใหห้น่วยงาน
ภาครฐั มมีาตรการ ระบบหรอืแนวทางในบรหิารจดัการความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจก่อให้ เกดิการทุจรติ 
และการบูรณาการตดิตามประเมนิผลการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
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ของรฐัและรฐัวสิาหกจิตัง้แต่ขัน้วางแผนก่อนด าเนินงาน ขัน้ระหว่างการด าเนินงาน และขัน้สรุปผลหลงัการ
ด าเนินโครงการ 

5) ปรบัระบบงำนและโครงสร้ำงองคก์รท่ีเอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดลุพินิจในกำร
ปฏิบติังำน 
ของเจ้ำหน้ำท่ี เช่น การน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาใชแ้ทนการใชดุ้ลพนิิจเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน การสรา้ง
มาตรฐานทีโ่ปร่งใสในกระบวนการบรกิารของภาครฐั ลดขัน้ตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
ดว้ยวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนตรวจสอบได ้ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ลดการใชดุ้ลพนิิจของ 
ผูม้อี านาจในการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต รวมถงึการสรา้งความโปร่งใสในการบรกิารขอ้มลูภาครฐัทัง้ระบบ 
โดยการพฒันาระบบขอ้มลูดจิทิลัทีม่กีารก าหนดกฎเกณฑ ์กตกิา กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงานการ
เขา้ถงึขอ้มลู รวมถงึขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งและการใชง้บประมาณของหน่วยงานภาครฐั เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึ
ขอ้มลูสาธารณะ สรา้งความโปร่งใส และสง่เสรมิใหม้กีารตรวจสอบการบรหิารจดัการของภาครฐัโดย
สาธารณชน ซึง่รวมถงึการมกีลไกทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง
และการด าเนินการภาครฐั เพือ่บูรณาการการท างานของรฐัและประชาชน รวมถงึสง่เสรมิสนับสนุนการตื่นตวั
และเพิม่ขดีความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวงั และป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่อียู่ใกลต้วั โดย
มมีาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสทีส่ามารถสรา้งความเชื่อมัน่และมัน่ใจใหก้บัผูใ้หเ้บาะแส 

เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั 

เป้ำหมำย ตวัช้ีวดั 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วฒันธรรม 
และ
พฤตกิรรม
ซื่อสตัย์
สุจรติ 

รอ้ยละของเดก็และ
เยาวชนไทย 
มพีฤตกิรรมทีย่ดึมัน่ความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 60 

 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 

รอ้ยละของประชาชน 
ทีม่วีฒันธรรมค่านิยม
สุจรติ มทีศันคตแิละ
พฤตกิรรมในการต่อตา้น
การทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 60 

 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

รอ้ยละ 80  

(85 คะแนน
ขึน้ไป) 

รอ้ยละ 100 

(85 คะแนน
ขึน้ไป) 

รอ้ยละ 90 

(90 คะแนน
ขึน้ไป) 

รอ้ยละ 100 

(90 คะแนน
ขึน้ไป) 
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เป้ำหมำย ตวัช้ีวดั 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดทีุจรติและ
ประพฤต ิ
มชิอบลดลง 

จ านวนคดทีุจรติใน
ภาพรวม 

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

จ านวนคดทีุจรติราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนขอ้

รอ้งเรยีน
เจา้หน้าทีภ่าครฐัที่
ถูกชีม้ลูเรื่องวนิยั 
(ทุจรติ)  

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

  - จ านวนขอ้
รอ้งเรยีน
เจา้หน้าทีภ่าครฐั
ทีถู่กชีมู้ลว่า
กระท าการทุจรติ 

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

จ านวนคดทีุจรติที่
เกีย่วขอ้งกบัผูด้ ารง
ต าแหน่งทาง
การเมอืง 

ลดลงรอ้ยละ 
25 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

ลดลงรอ้ยละ 
90 

 

2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจรติจะตอ้งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ กฎหมายจะตอ้งมคีวามทนัสมยั การบงัคบัใชก้ฎหมายและ
การด าเนินคดจีะตอ้งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ ท าใหค้ดคีวามมปีรมิาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบ จงึควรมุ่งเน้นการสง่เสรมิการปรบัปรุงกระบวนการและกลไกทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ปราบปรามการทุจรติอย่างต่อเนื่อง ใหม้คีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การปรบัปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพือ่สนบัสนุนใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และมุ่งท าให้
ผูก้ระท าความผดิไดร้บัการด าเนินคดแีละลงโทษ ทัง้ทางวนิยัและอาญาอย่างรวดเรว็และเป็นรูปธรรมเพือ่ใหส้งัคม
เกดิความเกรงกลวัต่อการทุจรติ ควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงระบบขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่ชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ต่อตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินคด ี 
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2.1 แนวทำงกำรพฒันำ  

1) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต โดยการปรบักระบวนการท างานดา้นการปราบปรามการทุจรติเขา้สูร่ะบบดจิทิลัมาใชใ้นกระบวนการ
ท างานดา้นการปราบปรามการทุจรติใหไ้ดม้าตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่รวมถงึการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการตรวจสอบทรพัยส์นิและหน้ีสนิทีท่นัสมยั เท่าทันต่อการ
บดิเบอืนทรพัยส์นิและหน้ีสนิ รวมทัง้บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

2) ปรบัปรงุกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตท่ีมีควำมรวดเรว็และมีประสิทธิภำพ 
อาท ิปรบัปรุงขัน้ตอนการด าเนินการทีล่่าชา้ของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจรติใหม้คีวาม
รวดเรว็และกระชบัมากขึน้เพือ่ใหก้ารด าเนินการปราบปรามการทุจรติตลอดกระบวนการจนถงึการลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิเมื่อคดถีงึทีสุ่ดเป็นไปอย่างรวดเรว็เหน็ผล มปีระสทิธภิาพ และเป็นทีป่ระจกัษ์ของประชาชน 
อาท ิการบูรณาการประสานงานคดทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ การปรบัปรุงขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีล่่าชา้และซ ้าซอ้นกนัของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจรติทัง้ระบบใหม้คีวามรวดเรว็ 
การบูรณาการพฒันาระบบฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจรติใหเ้ขา้ถงึงา่ยและมปีระสทิธภิาพ 
การปรบัปรุงและพฒันาระบบและกลไกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืสวนปราบปรามเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ด าเนินการกบัทรพัยส์นิหรอืผูก้ระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีห่รอืทุจรติต่อหน้าทีต่ามกฎหมายฟอกเงนิเพือ่ให้
การตดิตามยดึคนืทรพัยส์นิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ป้องกนัการยกัยา้ย ถ่ายเททรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยมิ
ชอบ ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ รวมทัง้การพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงาน/องคก์รต่อตา้นการ
ทุจรติและองคก์รเอกชนในระดบันานาชาต ิเพือ่สนับสนุนขอ้มลูและองคค์วามรูใ้นการปราบปรามการทุจรติ และ
อาชญากรรมขา้มชาต ิ

3) พฒันำกำรจดักำรองคค์วำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจดัท าระบบ
ฐานขอ้มลูองคค์วามรูด้า้นการปราบปรามการทุจรติ โดยประมวลจากคดกีารทุจรติและผูเ้ชีย่วชาญของหน่วยงานต่าง 
ๆในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีป่ราบปรามการทุจรติของแต่ละหน่วยงานไดศ้กึษาและ
มสีมรรถนะและความรูท้ีเ่ป็นมาตรฐาน การพฒันาสมรรถนะและองคค์วามรูเ้ชงิสหวทิยาการของเจา้หน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติเพือ่ใหม้คีวามรู/้ทกัษะ/ขดีความสามารถ ทีเ่ป็นมาตรฐานและเท่าทนัต่อ
พลวตัของการทุจรติ 
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เป้ำหมำยและตวัช้ีวดั 

เป้ำหมำย ตวัช้ีวดั 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจรติมคีวาม

รวดเรว็ 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลอืกปฏบิตั ิ

กระบวนการ
ด าเนินคด ีทุจรติ 

ทีจ่ าเป็นตอ้งขอขยาย
ระยะเวลาเกนิกว่า
กรอบเวลาปกต ิ

ทีก่ฎหมายก าหนด 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
25 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
20 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
15 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
10 

จ านวนคดอีาญา 
ทีห่น่วยงานไต่สวน 
คดทีุจรติถูกฟ้องกลบั 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ทีส่ง่ฟ้อง 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
3 

ของจ านวน
คดทีีส่ง่ฟ้อง 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
2  

ของจ านวน
คดทีีส่ง่ฟ้อง 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
1 

ของจ านวน
คดทีีส่ง่ฟ้อง 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ควำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลทีน้่อมน าหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวคดิหลกัในการบรหิารประเทศ ถอดรหสัออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตรส์ าคญั คอื 

(1) การสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกบัประชาคมโลกใน

ยุทธศาสตร ์การสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรบัเปลีย่น 4 ทศิทางและเน้นการพฒันา

ทีส่มดุลใน 4 มติ ิมติทิีห่ยบิยก คอื การยกระดบัศกัยภาพและคุณค่าของมนุษย ์(Human Wisdom) ดว้ยการ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็น “มนุษยท์ีส่มบูรณ์” ผ่านการปรบัเปลีย่นระบบนิเวศน์ การเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งแรงบนัดาล

ใจบ่มเพาะความคดิสรา้งสรรค ์ปลูกฝังจติสาธารณะ ยดึประโยชน์สว่นรวมเป็นทีต่ ัง้มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มวีนิัย มี

คุณธรรมจรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ เน้นการสรา้งคุณค่าร่วม และค่านิยมทีด่ ีคอื สงัคมทีม่คีวามหวงั (Hope) 

สงัคมทีเ่ป่ียมสุข (Happiness) และสงัคมทีม่คีวามสมานฉนัท์ (Harmony)  
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 นโยบำยรฐับำล พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ท่ีแถลงต่อสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
ตามทีค่ณะรฐัมนตร ีพลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลกั 12 ดา้น 
ดา้นที ่12 การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยุตธิรรม 
 แกไ้ขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิอชอบ โดยจดัใหม้มีาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวตักรรมทีช่่วยป้องกนัและลดการทุจรติประพฤตมิชิอบอย่างจรงิจงัและเขม้งวด รวมทัง้เป็นเครื่องมอืในการ
ตดิตามการแกไ้ขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างเป็นระบบ พรอ้มทัง้เร่งสรา้งจติส านึกของคนไทย
ใหย้กึมัน่ในความซื่อสตัย ์สุจรติ ถูกตอ้ง ชอบธรรม และสนบัสนุนทุกภาคสว่นใหม้ามสีว่นร่วมในการป้องกนัและ
เฝ้าระวงัการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
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ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริตของโรงเรียนบ้ำนดอนบมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงกำร เสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในโรงเรียนบ้ำนดอนบม 

กิจกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

กิจกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

กิจกรรม การพฒันานวตักรรมการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก 

หน่วยงำน โรงเรยีนบา้นดอนบม 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 

ดว้ย รฐับาลไดจ้ดัท ายุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ดา้นที ่3 ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์ในการปลูกฝังระเบยีบวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์และดา้นที ่6 ดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ในการการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ สอดคลอ้งกบั แผน

แม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 – 2560) ประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิ ิแผนการ

ปฏริูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ นโยบายและแผนระดบัชาต ิว่า

ดว้ยความมัน่คงแห่งชาตนิโยบายเสรมิสรา้งความมัน่คงของชาตจิากภยัการทุจรติ รวมถงึการสง่เสรมิการสรา้ง

วฒันธรรมและค่านิยมสุจรติของหน่วยงานในสงักดัเพือ่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมค่านิยมทีย่ดึ

ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์สว่นตน และต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการสง่เสรมิวฒันธรรมสุจรติผ่านการจดัการศกึษา เพือ่ปฏริปู “พลเมอืงไทยในอนาคต” ใหม้คีวาม

เป็นพลเมอืงเตม็ขัน้ สามารถท าหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงทีด่ ีมจีติส านึกยดึมัน่ในความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวาม

รบัผดิชอบต่อสว่นรวมมรีะเบยีบวนิัย และเคารพกฎหมาย 

โรงเรยีนบา้นดอนบมตระหนกัในความส าคญัของการเตรยีมการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ ไดร้่วมเป็นสว่นหน่ึงในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็ การ

ต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพือ่ร่วมสรา้งจติส านึกและค่านิยมใหทุ้กภาคสว่นตื่นตวั ละอายต่อการทุจรติ

ประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ เพือ่วางรากฐานการปลูกจติส านึก ซึง่เป็นกลไกในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติของประเทศชาต ิ 

2. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ปลูกฝังใหบุ้คลากรของโรงเรยีนบา้นดอนบมมพีฤตกิรรมร่วมต้านการทุจรติในวงกวา้ง ทัง้ในระดบั 
โรงเรยีนและชุมชน  



26 
 

2. เพือ่ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารการจดัการของโรงเรยีนบา้นดอนบม 

3. เพือ่พฒันานวตักรรมป้องกนัและยบัยัง้การทุจรติเชงิรุกโรงเรยีนบา้นดอนบมใหเ้ขม้แขง็และมี

ประสทิธภิาพ 

3. เป้ำหมำย  

โรงเรยีนบา้นดอนบมรบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน อกีทัง้มกีารยกระดบัความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  

 1. บุคลากรในโรงเรยีนบา้นดอนบม     จ ำนวน      17     
คน 

 2. นกัเรยีน      จ ำนวน   202      
คน 

5. ค่ำเป้ำหมำยและตวัช้ีวดั แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ ประเดน็ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยกำรป้องกนักำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำย ตวัช้ีวดั ปี 2565 

1. ประชำชนมีวฒันธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสตัยส์ุจริต 

 

1. รอ้ยละของนกัเรยีนโรงเรียนบ้ำนดอนบมมี
พฤตกิรรมทีย่ดึมัน่ความซื่อสตัยส์ุจรติ 

รอ้ยละ 50 
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6. กิจกรรม - ตวัช้ีวดั – เป้ำหมำย – งบประมำณ  

กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ไตรมำส 1 
 หน่วยนับ จ ำนวน ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1.กิจกรรมส่งเสริมและสร้ำงภำพลกัษณ์
ท่ีดีของสถำนศึกษำในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ดงัน้ี 
 1.1 กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานฯ ปี 2565 ของโรงเรียนบ้าน
ดอนบม 
  1.2 การประกาศเจตจ านงสุจริต/ก าหนด
นโยบายและประกาศเจตนารมณ์งดรับ
ของขวญั (No Gift Policy) 
  1.3 กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบตักิารป้องกนั
การทุจรติ 
  1.4 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติแสดง
เจตนารมณ์ในการป้องกนัการทุจรติ 
  1.5 กิจกรรมประชุม/เสวนาการวิเคราะห์
ความเสีย่งและผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
 
   

บุคลากรมคีวามตระหนัก
รูใ้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ มี
ค่านิยมร่วมตา้นทุจรติ
และมจีติส านึกสาธารณะ 

คน 17 -    นางกาญจนา  
รามศริ ิ
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กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ไตรมำส 1 
 หน่วยนับ จ ำนวน ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

2.กิจกรรมพัฒนำด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฎิบติังำน 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรกัษา
วนิัยใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน 
  

บุคลากรภายในโรงเรยีน
บา้นดอนบม 

คน 17 -    นางวเิมลอืง  ถิน่ปรุ 

3. พฒันำควำมรู้ให้บุคลำกรทุกระดบัใน
กำรป้องกันและและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 
  3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการ "การ
กระท าทีถ่อืเป็นเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น" 
   

บุคลากรภายในโรงเรยีน
ไดร้บัการพฒันาความรู ้
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกนั
ปราบปรามการทจุรติ 

คน 17 -    นางวเิมลอืง  ถิน่ปรุ 

4. สถำนศึกษำใสสะอำด 
  4.1 กจิกรรมการประชมุเตรยีมความ
พรอ้มการเปิดเผยขอ้มลู (Open Data) 
ประจ าปี 2565 
  4.2 การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
  4.3 กจิกรรมการประเมนิ ITA สถานศกึษา
ออนไลน์ 

ผลการประเมิน ITA ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

คน 17 -    นางวเิมลอืง ถิน่ปรุ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึ 30 กนัยายน 2565 
 
8. สถำนท่ี/พื้นท่ีด ำเนินกำร 

โรงเรยีนบา้นดอนบม 
 
9. ผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั (Impact) 

 1. บุคลากรของโรงเรยีนบ้านดอนบมมฐีานความคดิในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

 2. โรงเรยีนบ้านดอนบมมกีลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติที่เข้มแขง็และเท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจรติ 

3. ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมแีนวโน้มทีด่ขีึน้  
 
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. รบัการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และการรายงานผลการด าเนินกจิกรรม ITA Online ของสถานศกึษา 
 2. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
  

ผูเ้สนอแผนปฏบิตักิาร    ผูเ้หน็ชอบแผนปฏบิตักิาร 
                 ( นางกาญจนา  รามศริ ิ)    ( นางสมประสงค ์ พึง่สุข  ) 
                 ต าแหน่ง        คร ู                                            ต าแหน่ง         คร ู
 

  
 
 
 

 
                            ผูอ้นุมตัแิผนปฏบิตักิาร  

(  นางวเิมลอืง  ถิน่ปรุ ) 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดอนบม 
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คำสั่ง โรงเรียนบ้านดอนบม 

ที่ 51 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 

............................................................ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 64 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อให้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้

สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มุ่ง

ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริตโดยได้

ดำเนินการจัดทำคู่มือ "การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ

องค์กร” เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาใช้ประกอบการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนต่างๆที่เก่ียวข้อง 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนบมในการต่อต้านการ

ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองบมและเพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการนี้จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

1.นางวิเมลือง    ถิ่นปรุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  ประธานคณะที่ปรึกษา 

2.นางสมประสงค์  พ่ึงสุข  ครูชำนาญการพิเศษ   คณะที่ปรึกษา 

3.นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์  ครูชำนาญการพิเศษ   คณะที่ปรึกษา 

4.นางนาฏสุภางค์ โชติมณี  ครูชำนาญการพิเศษ   คณะที่ปรึกษา 

 
//5.นางจิรา   รักษาภักดี......................... 
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5.นางจิรา   รักษาภักดี  ครูชำนาญการพิเศษ   คณะที่ปรึกษา 

6.น.ส.สุดใจ พงษ์เพียจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ   คณะที่ปรึกษา 

มีหน้าที ่ให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกอบด้วย 

1.นางกาญจนา   รามศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2.นางสุจิตรา   แซงสีนวล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

3.นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

4.นางอัจฉราพร   มะลิทอง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

5. นางสาวณภัค  ต้นสีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

6.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

7.นางสาวพรรณเทวี   พาภักดี ครูชำนาญการ   กรรมการ 

8.นางสาวผกามาส  เมืองจันทร์ คร ู    กรรมการ 

9.นางสาวอุลัยวรรณ   บุญประคม ครูพ่ีเลี้ยง      กรรมการ 

10.นายชนินทร์    มาตย์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและเลานุการ   

11.นายพิทยา   สมปัญญา คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

1.ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านดอนบม

ประจำปีงบประมาณ 2565 

2.ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3.วางแผนจัดทำทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านดอนบม 

4.กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านดอนบม  

5.จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนระยะการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านดอนบม 

6.หน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

//ให้คณะครูที่ได้รับแต่งตั้ง............ 
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ให้คณะครูที่ไดร้ับแต่งตั้งปฏิบัติหนา้ที่อย่างเคร่งครัดจนกว่าการดำเนนิงานจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

แก่ทางราชการสืบไป 

 

 

            สั่ง   ณ   วันท่ี  12  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564 
     

 

 

         (นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


