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คำนำ 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดำเนินการภายใตโครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564) โดยเปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็น 

การปองกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแนวทางหลัก  

3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ  

3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนำ นำเสนอความเปนมาการปองกันการทุจริต 

บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของโรงเรยีนบานดอนบม (ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคำส่ังท่ีเกี่ยวของ 

สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเช่ือมโยงของการจัดทำแผน 

และขอมูลช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จนสำเร็จเพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

และนโยบายสำคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 

 

                                                                                        โรงเรียนบานดอนบม

     ก 
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สวนที่ 1 บทนำ 

 ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรคสำคัญ

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ 

การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปล่ียนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึนตัวอยางเชน 

การทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตขามแดนขามชาติซึ่งเช่ือมโยงไปสูอาชญากรรมอื่นๆมากมายและสงผลกระทบทางลบใน

วงกวาง ปจจุบันทุกภาคสวนในสังคมมีความต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพิ่มมากข้ึนอยางไรก็ตามการรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจำเปนตองไดรับ

การพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2563 ประเทศไทยได 36 คะแนน โดยมีคะแนนเทากับป 2562 

โดยในปนี้จัดอยูในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจำนวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงใหเห็นวา 

ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูงและสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศา

สตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดเปาหมายหลักเพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยใหความสำคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม“คน”ทุกกลุมในสังคมใหมีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควา

มซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท 

สภาพปญหาและพลวัตการทุจริตของแตละหนวยงานรวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนนิงานของกระบวนการและ

กลไกท่ีเกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance 

&CleanThailand)และกำหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการทุก

ภาคสวนแบบบูรณาการและปฏริูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

พรอมท้ังกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index: CPI)  สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

และมีปจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคคือทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรี

ยนรูในทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยรวมถึงผนึกกำลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปล่ียนสภาพแวดลอมท่ีนำไปสูสังคม

ท่ีมีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต 

มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสำเร็จ 

คือมีกระบวนการทำงานดานปองกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสูการทำงานเชิงรุกสามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน
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และมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี1สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

โดยดำเนินการผานกลยุทธการปรบัฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวมและสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริตพรอมท้ังเสริมพลัง

การมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation) 

และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริตและมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรท่ี4พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเ

ชิงรุก โดยดำเนินการผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา 

วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนกีารรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี6ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐซึ่งแผนพัฒนาฯบับท่ี12ไดจัดทำข้ึนบนพื้นฐานของยุ

ทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0  

โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีตองดำเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 

ปแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมของคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 สำนักงานป.ป.ช.รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติก

ารปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศ

าสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ4ปและแผนปฏิบัติราชการประจำปโดยใหยึดกรอบยุทธศ

าสตรหลักท่ีใชในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสต

รชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 

– 2564) 

และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงนำมาสูการจัดทำแผนปฏิบัติการปอง

กันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
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 โรงเรียนบานดอนบม จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและน

โยบายสำคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  

 ขอมูลของโรงเรียนบานดอนบม 

ท่ีต้ัง โรงเรียนบานดอนบมต้ังอยูท่ี   บานดอนบม    หมู  13  ตำบลเมืองเกา  อำเภอเมือง  จังหวัด ขอนแกน    

รหัสไปรษณีย  40000 

 พื้นท่ีท้ังหมด  11  ไร   2 งาน    25  ตารางวา  

           โทรศัพท  043  -  916015   

           e-mail  :  donbom sc@hotmail.com 

  website :  http://www. donbom sc.com  

 

การดำเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนบานดอนบม 

 ในปงบประมาณ 2564 โรงเรียนบานดอนบม

ไดดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนครูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตใน

วงกวาง ท้ังในระดับสถานศึกษา และชุมชน รวมท้ังเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียน  

และเพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งเปนการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-

2564) ประกอบดวย 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ผานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ไดแก 

บริษัทสรางการดี กิจกรรมสรางสำนึกพลเมือง  (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) 

ครูและผูบริหาร เปนตน กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ในสวนยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุก โรงเรียนบานดอนบม

ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) 

ไดรับการประเมินจาก สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษข้ันพื้นฐาน 

การดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 

มีรายละเอียด โดยสรุป ดังนี ้

1. ข้ันเตรียมการ 
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 1.1สงผูแทนเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความรวมมือในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิช

อบตามแนวทางของแผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-

2579) ประกอบดวย  

                 1) ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียน   

                 2) ผูรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน  

 1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของโรงเรียนประจำป 

งบประมาณ 2564  

2. การปฏิบัติการ 

 2.1 ดำเนินการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรตานทุจริต (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 2.2 ดำเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2.4ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาน 

ศึกษาโรงเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2.5 รับการติดตามและใหคำปรึกษาในการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2.6 รับการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของสภานศึกษาออนไลน (ITA Online) 

จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ติดตามการดำเนินโครงการ  

 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 3.3 รายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity and 

Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โรงเรียนบานดอนบม 

เปนหนวยงานท่ีนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) 

ในฐานะหนวยงานท่ีไดนำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อ

พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบความสำเร็จ 

โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบานดอนบม 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบานดอนบม

ในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online 

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง 

(Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานดานเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษา 

ท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบานดอนบม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเปนการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 1 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1ไดดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนีใ้หงายตอการใชงาน 

ลดความยุงยาก ซับซอนในการนำเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผูท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบานดอนบม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเปนตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564ตัวช้ีวัดท่ี6.4การกำกับดูแลการทุจริตในสวนของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตขอ

งผูบริหารองคการอีกดวย   

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity and 

Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 นั้น ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ 
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คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสำรวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม 

และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวของ ทำใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน 

ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรมความโปรงใสและการทุจริตท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริ

บทแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนำไปสูการปรับปรุงแกไข 

ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI 

ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจำแนกออกเปน 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอำนาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

  เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี ้

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง 

ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ 

และการแกไขปญหาการทุจรติ 
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 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) 

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน 

ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 

เพื่อใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี ้

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเกี่ยวของ 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 และ 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหโรงเรียนถือปฏิบัติ 

สวนที่ 2 บริบทที่เก่ียวของ 

สำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลองกับสถานการณ

ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยค

วามซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคมท้ังนี้สำนักงานป.ป.ช.ในฐานะองคกรหลักดานการดำเนินงานปองกันและปราบปรามก

ารทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทำงานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน 

ดังนั้น สาระสำคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

5. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
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6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญท้ัง 8 ดานจะเปนเครื่องมือช้ีนำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หนาท่ีของประชาชนชาวไทยวา 

“...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรก 

ท่ีรัฐธรรมนูญไดกำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี ้

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวดรวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัว

กันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริตหรือช้ีเบาะแสโดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบั

ญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพท่ีสำคัญ คือ 

ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบ

บคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติโดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรก

แซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงต้ัง หรอืการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 

และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน ซึง่ตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสำคัญตอ 

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

ไดเกิดปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารบุคคลมีการโยกยายแตงต้ังท่ีไมเปนธรรมบังคับหรือช้ีนำใหขาราชการหรือเจาหนา

ท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐรวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองรวม

ถึงพวกพองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงไดมีความพยายามท่ีจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตอ

งการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว 

 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลักเพื่อเปนกรอบการกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาการล

งทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ 

ดังนั้นทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ
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นดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) 

และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรร

ลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขข

องคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสต

รชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3)การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน

และชายฝงทะเล 

 (4)การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ

กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2)การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืนและสงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษ

ตรยั่งยืนเปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอม 

 (3)การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานและ 

พัฒนา SMEs สูสากล  

 (4)การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนยกลาง

ความเจริญ  
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 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับส่ิงแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดทำข้ึนภายใตความจำเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศซึ่งท่ีผานมาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับก

ารปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศโดยไดรวมกันสราง 

เครื่องมือกลไกและกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันซึ่งการดำเนินงานดังกลาวไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันแล

ะปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทย 

ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซอน 

ปญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวมโดยสถานการณปญหาการทุจริตท่ีจำเปนตองไ

ดรับการแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกนัเพื่อรวมกระทำทุจริตรวมกันฉอโกงรัฐโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญท่ีตอ

งใชงบประมาณมากทำใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ

การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทำหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจ

ริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกำหนดแนวทางในการปองกนัแกไขปญหาดังกลาว   

การจัดทำแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมบทฯ มี 2 

แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการปลูกฝงวิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป“คนรุนใหม”ใหมีจิตสำนึกในความซื่อสัตยสุจริตเพื่อสร

างพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ 

“ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส 

ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดำเนินงานเทาทันพลวัตของการทุจริตผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในก

ารตรวจสอบแจงขอมูลและช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งจะนำไปสูการลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิช

อบในหนวยงานภาครัฐ 

(2)การปราบปรามการทุจริตมุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและปราบปรามก

ารทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดานของการดำเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม 

และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ 

มีประสิทธิภาพกำหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ20ปโดยใชดัชนีการรับรูการทุจริตเปนเปาหมายในการดำเนินการขอ

งแผนแมบทฯ ซึ่งไดกำหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 

อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
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เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

2.4ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนท่ีช่ืนชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวาง 

ประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 

ปญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

ประเทศไทยปลอ

ดการทุจรติและป

ระพฤติ 

มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเท

ศไทย  

(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 1 

ใน 54 

และ/หรือไดค

ะแนนไมต่ำก

วา  50 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 43 

และ/หรือไดค

ะแนนไมต่ำก

วา   57 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 

32และ/หรือไ

ดคะแนนไมต

ำกวา  62 

คะแนน 

อยูในอันดับ 

1 ใน 20 

และ/หรือไดค

ะแนนไมต่ำก

วา  73 

คะแนน 

4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 
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4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 

เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาขอ

งเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับโดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

ของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึนรวมท้ังสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัวละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 

ประชาชนและภาคีตางๆมสีวนรวมในการสอดสองเฝาระวังใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นๆโดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติแผนแมบทภายใตยุทธศาส

ตรชาติ ประเด็นนี้ไดกำหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระยะ20ปขางหนานัน้ต้ังอยูบนแนวคิดพื้นฐานวาประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสารและ

ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตท้ังในชีวิตประจำวัน 

และการแสดงออกผานส่ือตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต 

ถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมท่ี 

ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทำใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 

กับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทำการทุจริตเนื่องจากมี 

ความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผูอื่นกระทำการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม 

สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทำ 

รวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตอตานการทุจริตอยางเขมขนผานกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนกา

รเขาสูอำนาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบรัฐ

บาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากข้ึนเปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหารประเทศอย

างสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชน 

โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากข้ึน  

อยางไรกต็ามในอนาคต20ปขางหนาการทุจริตนาจะทวีความรุนแรงซับซอนและยากแกการตรวจสอบมาก 
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ยิ่งข้ึนอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของกา

รทุจริตท่ีผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึนแตสภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัวตอตานแ

ละตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึนจึงอาจจะทำใหแนวโนมการทุจริตลดลงสงผลใหกระบวนการปองกนัการทุจริตยิ่งทวีคว

ามสำคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศควรมุงเนนการพัฒนากลไก 

และกระบวนการปองกนัการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ

องคกร โดยสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง 

เฝาระวังใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสมโดยมีการวางมาตรการคุมค

รองพยานและผูท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหา 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 

และกำหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

ความสุจริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษผูกระทำผิด 

กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหเทาทันตอพลวัตของ 

การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 

และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาส่ิงใด 

เปนประโยชนสวนตน ส่ิงใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 

ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวฒันธรรม 

และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยช

นสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 

ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับ

อุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหนาท่ีความเปนพลเมืองท่ีดี 

มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม 

ไมคดโกงรูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงานการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจนการสรางจิต

สำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกรโดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขา

มามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง 
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ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 

และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานยิมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยาง 

ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ชุมชน 

ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน 

และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ 

ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเพื่อสรางนกัการเมือง 

ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน 

การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรง

ใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 

เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทัน 

ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและการบูรณาการติดตามประเมิน

ผลการปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต 

ข้ันวางแผนกอนดำเนินงาน ข้ันระหวางการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีเชนการนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสรางมาตรฐานท่ี

โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน

ตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ 

อนุญาตรวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบโดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหน

ดกฎเกณฑกติกากระบวนการข้ันตอนการดำเนินงานการเขาถึงขอมูลรวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมา

ณของหนวยงานภาครัฐเพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะสรางความโปรงใสและสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริห

ารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชนซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจางและการดำเนินการภาครัฐเพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชนรวมถึงสงเสริมสนบัสนุนการต่ืนตั

วและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีมีอยูใกลตัว 

โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูช้ีเบาะแสท่ีสามารถสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส 
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เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

1.ประชาชนมี 

วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและเยาว
ชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดมั่น 

ความซื่อสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมคานิยม 

สุจริตมีทัศนคติและพฤติ
กรรมในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงาน 

ท่ีผานเกณฑการประเมิ
น ITA  

รอยละ 80  

(85 
คะแนนข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(85 
คะแนนข้ึนไป) 

รอยละ 90 

(90 
คะแนนข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(90 
คะแนนข้ึนไป) 

2. จำนวน
คดีทุจริตและ 

ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตในภา
พรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตรายห
นวยงาน 

-จำนวนขอรองเรียน 

เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ี
มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จำนวนขอรองเรียนเจา
หนาท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ี
มูลวากระทำการ 

ทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตท่ีเกี่ยว
ของกับผูดำรงตำแหนง
ทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 
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2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ

จริตจะตองมีประสิทธิภาพมากข้ึนกฎหมายจะตองมีความทันสมัยการบังคับใชกฎหมายและการดำเนินคดีจะตองมีประสิ

ทธิภาพและรวดเร็ว ทำใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต 

อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม 

เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุงทำใหผูกระทำความผิดไดรับการดำเนินคดี 

และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต 

ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนท่ีเช่ือมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตท่ีเกี่ยวของเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสทิธิภาพการดำเนนิงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

โดยการปรบักระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทำงาน 

ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกันซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารส

นเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน 

และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง 

ของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 

ปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 

และกระชับมากข้ึนเพื่อใหการดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทำความผิดเม่ือ

คดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผลมีประสิทธิภาพและเปนท่ีประจักษของประชาชนอาทิการบูรณาการประสานงานค

ดีท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบการปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการท่ีลาชาและซ้ำซอนกันของหนวยงานใ

นกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็วการบูรณาการพัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานป

ราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกท่ีเกี่ยวของกับการสืบสวนป

ราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนา

ท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย 

ถายเททรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบไมใหเกิดความเสียหายข้ึนรวมท้ังการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคก

รตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต 

และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต 

โดยการจัดทำระบบฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริตโดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเช่ียวชาญข



18 
 

องหนวยงานตางๆในกระบวนการปราบปรามการทุจรติเพื่อใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึก

ษาและมีสมรรถนะและความรูท่ีเปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอ 

พลวัตของการทุจริต 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เปนธรรม โปรงใส 
ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินคดี 

ทุจริต 

ท่ีจำเปนตองขอขยายร

ะยะเวลาเกินกวากรอบ

เวลาปกติ 

ท่ีกฎหมายกำหนด 

ไมเกินรอยละ 

25 

ไมเกินรอยละ 

20 

ไมเกินรอยละ 

15 

ไมเกินรอยละ 

10 

จำนวนคดีอาญา 

ท่ีหนวยงานไตสวน 

คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 

4  

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

3 

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

2  

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

1 

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตรท่ี 6 

การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้  

ไดกำหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม 

และพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน 

ตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวน ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบรามการทุจริต 

และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ 

และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
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 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 

เปนโมเดลท่ีนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 

ยุทธศาสตรสำคัญ คือ (1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) 

การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปล่ียน 4 

ทิศทางและเนนการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human 

Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ” 

ผานการปรับเปล่ียนระบบนิเวศนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค 
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ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังมีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข 

(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony)  

 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
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2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 

3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต 

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ 

การทุจริต” 

โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยต้ังแตปฐมวัยเพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดำเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน 

ท่ีทำหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กำหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. 

ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแต

ปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผ

ลประโยชนสวนตัวและผลประโย

ชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ 

และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสว

นตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 

1.2 การกำหนด พฒันา 

หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. 

สงเสริมใหมีระบบและกระบวนก

ารกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตาน

ทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองท่ีดี 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรูสำหรับทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัย 

2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 

2.4 การใชเครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2.5การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค 
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วิชาชีพ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3.ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

3.1นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและ

การปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ 

และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใ

นการเรียนการสอนในทุกระดับ 

3.3พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมพลังการมีสวนรวมของชุม

ชน (Community) 

และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อต

อตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 

4.2สรางความต่ืนตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธ

รรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction)และทางกฎหมายบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 

 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา 

จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึง่คือการตอตานการทุจริตของรัฐ
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บาลและเจาหนาท่ีรัฐการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอก

ารทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตามยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแนวแนของประชาช

นไทยทุกกลุมทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวย

ความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานกา

รทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกำหนดใหมียุทธศาสตรการนำเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู 

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล 

มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 

เปนหนึ่งเดียวกัน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. 

พัฒนากลไกการกำหนดใหนักกา

รเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมือ

งในการตอตานการทุจริตตอสาธ

ารณชน 

1.1กำหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานกา

รทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือกอนดำรงตำแหนง 

ทางการเมือง 

1.2กำหนดใหพรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ

พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2.เรงรัดการกำกับติดตามมาตรฐ

านทางจริยธรรมของนักการเมือง

และเจาหนาท่ีรัฐ 

ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

และเจาหนาท่ีรัฐ 

3.สนับสนุนใหทุกภาคสวนกำหน

ดกลยุทธและมาตรการสำหรับเจ

ตจำนงในการตอตานการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกำหนดกลยุทธและมาตรการ 

ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 

3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

3.3 การสงเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
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งบประมาณดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรั

บการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับ

การแกปญหา 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. สงเสริมการจัดต้ังกองทุน 

ตอตานการทุจริตสำหรับ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนต้ังตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 

6.ประยุกตนวัตกรรมในการกำกั

บดูแลและควบคุมการดำเนินงาน

ตามเจตจำนงทางการเมืองของพ

รรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอ 

สาธารณะ 

6.1 กำหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 

และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกต้ัง 

6.2 จัดทำระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 

ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 

 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย 
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มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบต้ังแตข้ันตอนการกำหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใชอำนาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

จึงไดกำหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลต้ังแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy 

Formation) ข้ันการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ข้ันการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 

ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1.วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้

นการทุจรติเชิงนโยบายบนฐาน 

ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 

1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย 

1.4 พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

1.5 พัฒนาเกณฑช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 

1.6พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิ

ดชอบตอสังคม 

1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะหความเส่ียงและการใชจายงบประมาณ 

1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของ 

1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดำรงตำแหนง 

ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 

1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 

ความผิดในทางบริหาร 

1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอำนาจของฝายบริหาร 

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนำนโยบาย 

ไปสูการปฏิบัติ 

1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2.การรายงานผลสะทอนการสกัด

กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
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3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 

การรายงานและตรวจสอบ 

ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 

และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

4. สงเสริมใหมีการศึกษา 

วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 

การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 

เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 เผยแพรองคความรูในการดำเนินนโยบายอยางโปรงใส 

และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพฒันากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี 

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน 

โดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 



27 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 

ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม 

1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 

มีสวนรวมกับระบบการปองกนัการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 

การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ 

ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

2.2 นำขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 

2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำขอเสนอแนะไปสู 

การปฏิบัติ 

3.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโล

ยีสารสนเทศเพื่อลดปญหา 

การทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 

สาธารณะ เพื่อลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปดโอกาสให 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน 

การทุจริต (กำหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 

สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม 

4.2 กำหนดแผนการติดตอส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 

บูรณาการระบบการประเมินดาน 

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 

ดำเนินการตามหลัก 

บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
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6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต 

อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคความรูเชิงสรางสรรคของ 

บุคลากรดานการปองกัน 

การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สำหรับการปองกัน 

การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 

การดำเนินการตามอนุสัญญา 

สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 

การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

Nations Convention against 

Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต 

8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ 

การปองกันการทุจริต 

8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 

8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

การทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดำเนินการ 

ไดอยางรวดเร็วซึง่ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการเพิม่ประสิทธิภาพในก

ารตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทำผิด 

(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก 

การดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทำใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนคดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอยางรวดเร็วและผูกระทำการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณช

นและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทำการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กำหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. 

ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนก

ารทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 

การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 

1.2 การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 

ความเคล่ือนไหวและความถูกตอ

งของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 

ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 

ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 

2.2 การกำหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 

ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 

พัฒนากลไกพิเศษในการปราบป

รามการทุจริตท่ีมี 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.2 การสรางมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 

3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 

3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 

กฎหมายในการปราบปรามการทุ

จริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุ

จริตและสอดคลองกบัสนธิสัญญา

และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 

การทุจริต 

4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
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4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น 

ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 

การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

4.4 การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 

ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 

4.5 การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นท่ีของประเทศ 

4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 

กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 

การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5.บูรณาการขอมูลและขาวกรองใ

นการปราบปราม 

การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 

หนวยงานปราบปรามการทุจริต 

5.2 จัดต้ังประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 

5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 

หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ 

ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 

(Whistleblower) 

และเจาหนาท่ีในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 

(Whistleblower) 

ท่ีมีความนาเช่ือถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได 

6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

6.3 การกำหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 

เจาหนาท่ีในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 

ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 

7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 

และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

(Training) 

7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 

เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8.การเปดโปงผูกระทำความผิดใ

หสาธารณชนรับทราบและตระห

นักถึงโทษของการกระทำ 

การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 

ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 

อยางกวางขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดี 
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ดำเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 

เปล่ียนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย” 

เปนการกำหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 

คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ 

ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กำกับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 

การบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ 

โดยมีกลยุทธการดำเนินงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษา และกำกับติดตาม 

การยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริต(Corruption 

Perceptions Index :CPI)  

ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 

แตละแหลงขอมูลท่ีใชสำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.3 เรงรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 
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2.บูรณาการเปาหมายยุทธศาสต

รชาติวาดวย 

การปองกนัและปราบปราม 

การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 

การรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเช่ือมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 

ยุทธศาสตรท่ี 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 

ประเทศ 

2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวดรวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไขปญห

าการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมท้ังเรงสรางจิตสำนึกของคนไทยใหยึกมั่นในความซื่อสัตย สุจริต 

ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็กต้ังแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดาน 

โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปญญา 

ของมนุษยท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 

ท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย 

มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต 

โดยกำหนดจุดเนนท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

มุงเนนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สวนที่ 3 แผนปฏิบตัิการปองกันการทจุริตของโรงเรยีนบานดอนบม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกนัการทุจริตเชิงรุก 

หนวยงาน โรงเรียนบานดอนบม 

1. เหตุผลความจำเปน 

ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ไดกำหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกนัการทุจริต ท่ีกลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม 

ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 

เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนบานดอนบม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  

ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก 

ซึ่งเปนกลไกในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อปลูกฝงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

ท้ังในระดับ โรงเรียน และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียน 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย  

โรงเรียนบานดอนบมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง  
   

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบานดอนบม           จำนวน 19  คน 

 2. นักเรียน                          จำนวน     206        คน 

 

5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ป 2564 

1.ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติก

รรมซ่ือสัตยสุจริต 

 

1. รอยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม 

คานิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 

2. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เปาหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หนวยนั

บ 

จำนว

น 

ม.ค

. 

64 

ก.พ

. 

64 

มี.ค

. 

64 

เม.ย

. 

64 

พ.ค

. 

64 

มิ.ย

. 

64 

ก.ค

. 

64 

ส.ค

. 

64 

ก.ย

. 

64 

1.กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสถาน

ศึกษา 

รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตระหนั

กรูในการปองกันการทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนแ

ละผลประโยชนสวนรวม 

รอยละ 90            

1.1 กิจกรรมประชุม เสวนา 

ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและคว

ามโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษ

าประจำปงบประมาณ 2563  

รอยละของบุคลากรผูเขารวมกิจกรรมมคีวามตระห

นักรูมีทัศนคติและมีคานิยมรวมตานทุจริต 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

รอยละ 90            

1.2 

กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการแยกแยะระ

หวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยช

นสวนรวม สรางจิตสำนึกสาธารณะ 

1.รอยละของบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการสงเ

สริมคานิยมความเขาใจดานการปองกันและประพฤ

ติมิชอบ 

2. 

รอยละของบุคลากรของสถานศึกษาท่ีเขารวมกิจกร

รมมีสวนรวมในการปองกันและตอตานการทุจริตปร

ะพฤติมิชอบแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนแ

ละผลประโยชนสวนรวม มีจิตสำนึกสาธารณะ 

รอยละ 95            
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1.3 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

“โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

เพ่ือพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

รอยละของผูเขารวมโครงการมีคุณสมบัติท่ีพึงประส

งคในการมีความรู ความเขาใจ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาของขาราชการท่ีดี 

นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการป

ฏิบัติงานใหบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 

รอยละ 90            

2. กิจกรรมการประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา 

คาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของสถานศึกษา 

(ITA) 2564 

คะแนน 90            

รวม            
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

 

8. สถานท่ี/พื้นท่ีดำเนนิการ 

โรงเรียนบานดอนบม 

 

9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบานดอนบม

มีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบานดอนบม 

มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  

 

10. การติดตามประเมินผล  

 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบานดอนบม 

ดวยวิธีการออนไลน ผานทางเว็บไซตของโรงเรียน   

 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน : โรงเรียนบานดอนบม 

 ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 

 

พันธกิจ :   

 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 

 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 

เปาประสงค :  

 เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต) 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

ตัวช้ีวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  รอยละของนักเรียนในโรงเรียนบานดอนบมท่ีมีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 

48) 

2.  รอยละของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบานดอนบมท่ีมีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต 

มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ไมนอยกวารอยละ 48) 

3. รอยละของหนวยงานในโรงเรียนบานดอนบม

ท่ีผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) 

(ไมนอยกวารอยละ 65) 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.ครูและบุคลากรทุก

ระดับมีจิตสำนึกและ

พฤติกรรมท่ีสามารถแ

ยกแยะระหวาง 

ผลประโยชน 

สวนตัวและผลประโย

ชนสวนรวม 

ประพฤติตนเปนพลเมื

องดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

สูการเปนบุคคล 

ตนแบบ 

1)การประกาศเจตนารม

ณบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต 

และกำหนดนโยบายคุณ

ธรรมและ 

ความโปรงใสในการ 

ดาเนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ/ 

กำหนดนโยบาย 

- การประกาศเจตจำนงการ 

บริหารงานดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต 

-

การประกาศนโยบายคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนิน

งาน 

- 

การออก/ติดตามแนวทางการป

ฏิบัติเกี่ยวกับการใหและรับของ

ขวัญ เพ่ือใหบุคลากร 

ถือปฏิบัติใหเปนไปตาม 

นโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวง 

ในการสงเสริมการตอตานการ

ทุจริต 

รอยละของความ 

สำเร็จในการปฏิบัติงานตาม

แนวทางปฏิบัติ 

- 

2)สรางจิตสำนึกท่ีตัวบุค

คลใหตระหนักรูถึงปญห

าและผลกระทบ 

ของการทุจริต 

ใหดำรงตนอยางมีศักด์ิ 

ศรีและมีเกียรติภูม ิ

1)ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกแล

ะคานิยมการตอตานและไมทน 

ตอการทุจริต 

 

รอยละของจำนวนบุคลากรผู

เขารวมกิจกรรมมีความตระ

หนักรู และไดรับ 
การปลูกฝงใหมีทัศนคติและ

คานิยมท่ีไมยอมรับการทุจริต 

- 

3)ปรับฐานความคิดบุคล

ากรใหสามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตัว 

และผลประโยชนสวน 

รวมในการ 

ดำเนินงาน 

1)ปรับฐานความคิดบุคลากรให 

สามารถแยกระหวางผลประโย

ชนสวนตัวและผลประโยชน 

สวนรวม 

- 

เขารวมการอบรม/สัมมนา"การ

กระทาท่ีถือเปนเรื่องผล 

ประโยชนทับซอน" 

 

รอยละของจำนวนบุคลากร 

เปาหมายมีความตระหนัก 

และปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป 

ตามแนวทางเรื่อง 

ผลประโยชนทับซอน 

- 
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4)สงเสริมการสรางคุณธ

รรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอตาน 

การทุจริต 

1) สงเสริมกิจกรรมทำความดี 

เพ่ือสาธารณะแบงปน 

ลดความเห็นแกตัว 

โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 

สุจริต จิตสาธารณะ 

 

รอยละของจำนวน 

บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

ความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและ

จริยธรรมและสามารถนำ 

ความรูท่ีไดรับไปประยุกต 

ใชในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

2. สถานศึกษา 

มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความโป

รงใสในการดำเนินงา

นเปนไปตาม 

เปาหมาย 

หรือสูงกวาเปาหมาย 

เพ่ือผลักดันใหดัชนีภา

พลักษณคอรรัปชัน 

(CPI) 

ของประเทศไทย 

เพ่ิมสูงข้ึน 

1)พัฒนาและยกระดับก

ารทำงาน 

ใหสอดคลองกับการประ

เมินคุณธรรมและความโ

ปรงใสในการ 

ดำเนินงานของหนวยงา

นภาครัฐ (ITA) 

1)พัฒนาเกณฑมาตรฐานการป

ระเมินดานคุณธรรมและความโ

ปรงใสในการดำเนินงาน 

- 

การเขารับการประเมินคุณธรร

มและความโปรงใส 

การดำเนินงานของสถานศึกษา 

(ITA) 

- 

การประชุมเตรียมความพรอม

การเปดเผยขอมูล (Open 

Data) 

ประจำป 2564 

- 

การประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตาม

แนวทางการ 

ประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสฯ 

1) คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของ 

สถานศึกษา  (ITA) 

 

2)ขับเคลื่อนนโยบายแล

ะยุทธศาสตรดานการปอ

งกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอ

บ 

สูการปฏิบัติ 

2)การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจ

ริตของโรงเรียนบานดอนบม 

ประจำป 2564 

หนวยงานมีแผนปฏิบัติการป

องกันการทุจริต ประจำป 

2564 

- 

3. 

เสริมสรางภาพลักษณ

ท่ีดี 

ในองคกรและสาธาร

ณชนใหเกิดความเชื่อ

มั่นในกระบวนการทา

งาน 

1) 

สรางการรับรูเกี่ยวกับบ

ทบาทหนาท่ี 

และการดำเนินงาน 

ในดาน 

การสงเสริมจริยธรรม 

และตอตานการทุจริต 

กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

“โครงการสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

เพ่ือพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิ

บัติงานของบุคลากร 

เจาหนาท่ีในโรงเรียน 

รอยละของผูเขารวมโครงกา

รมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคใน

การมีความรู ความเขาใจ 

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาของขาราชการท่ีดี 

นำหลักธรรมทางพระพุทธศา

สนามาปรับใชในการปฏิบัติ 

 



42 
 

ดานการปองกันและต

อตานการทุจริต 
งานใหบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 

 

2) พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เน้ือหา สาระ 

และชองทางให 

เหมาะสม 

สอดคลองกับความตอง

การของ 

กลุมเปาหมายทุกระดับ 

1) 

การจัดทำและดำเนินการตามยุ

ทธศาสตร 

ประชาสัมพันธโดยการ 

มีสวนรวมของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดเสีย 

รอยละของความ 

พึงพอใจของผูรับบริการ 

ตอระบบบริหารจัดการ 

งานสื่อสารเพ่ือตอตาน 

การทุจริต (ชองทาง/ 

การนำเสนอขอมูล) 

- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. กิจกรรมประชุม 

เสวนาทบทวนถอดบทเรียนกา

รประเมินคุณธรรมและความโ

ปรงใสในการดำเนินงานของ 

สถานศึกษา ประจำป 

งบประมาณ 2564 

รอยละของบุคลากรผูเขารวมกิจ

กรรมมีความตระหนักรูมีทัศนคติ

และมีคานิยมรวมตานทุจริต 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

บุคลากรทุกคนมีความตระหนั

กรูมีทัศนคติและมีคานิยมรวม

ตานทุจริต 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

 

          นางสมประสงค  

พ่ึงสุข 

2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติก

ารแยกแยะระหวางผลประโย

ชนสวนตนและผลประโยชน 

สวนรวม 

สรางจิตสำนึกสาธารณะ 

1.รอยละของบุคลากรของโรงรีย

นไดรับการสงเสริมคานิยมความเ

ขาใจดานการปองกันและประพ

ฤติมิชอบ 

2.รอยละของบุคลากรในโรงเรีย

นเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในก

ารปองกันและตอตานการทุจริต

ประพฤติมิชอบแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผล 

ประโยชนสวนรวม 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

1.บุคลากรทุกคนไดรับการสงเ

สริมคานิยมความเขาใจดานก

ารปองกันและประพฤติมิชอบ 

2.บุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน

การปองกันและตอตานการทุ

จริตประพฤติมิชอบแยกแยะร

ะหวางผลประโยชนสวนตน 

และผลประโยชนสวนรวม 

มีจิตสำนึกสาธารณะ 

          นางสมประสงค  

พ่ึงสุข 
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3.กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

“โครงการสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป

ฏิบัติงานของบุคลากร 

เจาหนาท่ีในโรงเรียน 

รอยละของผูเขารวมโครงการม ี

ความรู ความเขาใจ 

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาของขาราชการท่ีดี 

นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสน

ามาปรับใชในการปฏิบัติงานให 

บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 

บุคลากรรอยละ 90 

มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคในกา

รมีความรู ความเขาใจ 

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาของขาราชการท่ีดี 

นำหลักธรรมทางพระพุทธศา

สนามาปรับใชในการปฏิบัติงา

นใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

           

5. กิจกรรมการประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา 
คาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 

ของสถานศกึษา (ITA) 2564 
คาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 

ITA ของสถานศกึษา (ITA) 

ปงบประมาณ 2564 
ไมต่ำกวารอยละ 85  
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานดอนบม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด  

ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกร

รมซ่ือสัตยสุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงาน 

 

4,800 นางสมประสงค  

พึ่งสุข 

โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   

กิจกรรมประชุมเสวนาถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิน 

งานของโรงเรียน 

 

  

โครงการปรับฐานความคิดบคุลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว 

และผลประโยชนสวนรวม 

  

 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน

รวม สรางจิตสำนึกสาธารณะ 

 

  

 โครงการสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต   

 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม “โครงการสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมเพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เจาหนาท่ีในโรงเรียน 
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ยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการทำงานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

   

- กิจกรรมประชุมช้ีแจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ   

- การจัดทำมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ   

- กิจกรรมการประเมิน ITA ของสถานศึกษา   
รวมท้ังสิ้น  ( ส่ีพันแปดรอยบาทถวน ) 4,800  

 
 
 

   
                       ผูเสนอแผนปฏิบัติการ        ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     (  นางสมประสงค  พึ่งสุข )          ( นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  )                                                                                                                                  
           ตำแหนง   ครู โรงเรียนบานดอนบม               ตำแหนง    ครู โรงเรียนบานดอนบม 
 
 
 
      ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ  
                                                                                   ( นางวิเมลือง  ถ่ินปรุ ) 

                                                    ตำแหนง    ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอนบม 
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