
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๒๕๖5 

ประจ าปีการศึกษา 

โรงเรียนบ้านป่าแดง 

ต ำบลเกำะช้ำง อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๓ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 



 
 
 

ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงรายเขต 3 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ด าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 
สาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง (ITA) ประจ าปีการศึกษา 
2565 ส่วนที่ 2บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนการ 
ปฏิบัติการป้องการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ปีการศึกษา 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณสถานศึกษา หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดท า แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2565 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

 

 

โรงเรียนบ้านป่าแดง 



 
 
 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลาทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค  
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่  
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย  
และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยัง 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัด 
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมี 
คะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก 
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมาย หลัก
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุก กลุ่ม 
ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมใน การ 
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ 
หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม 
การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา 
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมที่มี 
พฤติกรรม ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วน ร่วม
ส่งเสริม การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  มุ่งเน้นการปรับ พฤติกรรม 
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถ แยกแยะได้ว่า
สิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง  วัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึด  ประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยใน อนาคต” ให้มีความเป็น
พลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนา 
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ 
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการ 



 
 
 

ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การ 
ป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดย ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ใน การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2565  ฉบับนี้ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปี
การศึกษา 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 
ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 

 1. ประวัติโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๔๘๐  โดยอาศัยตลาดสด   เป็นที่ท า

การสอนต่อมาได้ย้ายมาท าการสอนในวัดประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่      ๘  มิถุนายน 
๒๔๙๑  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรในปี ๒๔๙๑  จนถึง
ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง  ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรม
เสริมต่างๆ ของโรงเรียนและได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในปี ๒๕๓๔ 
 

 2. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง   
ตั้งอยู่เลขที่ 184 หมู่ที่ 11  ต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57130  
โทรศัพท์ 053 – 675097  มือถือ  087-1919864 
Website: http://www.padaengschool.ac.th 
e-mail:  pdschool57130@gmail.com 
๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
1.5 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 

http://www.padaengschool.ac.th/


 
 
 

1.6 อักษรย่อโรงเรียน : ม.ป.ด. 
1.7 สีประจ าโรงเรียน : เหลือง-แดง 
1.8 ปรัชญาของโรงเรียน : สุสฺ สูส   ลภเต  ปญฺญ   (ตั้งใจฟัง  ย่อมได้ปัญญา) 
1.9 ค าขวัญโรงเรียน : วิชาการดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา 
1.10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เด่นกีฬา  มารยาทดี  มีความซื่อสัตย์ 
1.11 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ   ด้ า น

กีฬา  เกมกีฬาทางวิชาการ  และงานศิลปะ 
 

 3. เขตพื้นที่บริกำรกำรศึกษำ  
        โรงเรียนบ้านป่าแดง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 

 1. บ้านป่าแดงหลวง หมู่ 11      ต าบลเกาะช้าง 
 2. บ้านป่าแดง  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 3. บ้านป่าซางงาม  หมู่ 6  ต าบลเกาะช้าง 
 4. บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ 8  ต าบลเกาะช้าง 
 5. บ้านศรีป่าแดง  หมู่ 9  ต าบลเกาะช้าง 
 6. บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ 10  ต าบลเกาะช้าง 
 7. บ้านร้องพระเจ้า  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 
 4. แผนผังโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน  
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
(นางวรรญมาศ จันทรา) 

 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
(นายชริน ณ พิกุล) 

 
 
 

หัวหน้ำกลุ่มงำน
บริหำรวิชำกำร 

(น.ส.กรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 

 

หัวหน้ำกลุ่มงำน 
บริหำรงบประมำณ

และแผน 
(น.ส.สุภาพรรณ ยวนมาลัย) 

 
หัวหน้ำกลุ่มงำน
บริหำรงำนบุคคล 

(นายวรวุฒิ  ทาแกง) 
 

หัวหน้ำกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

(นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

 
 
 

หัวหน้างาน 
กิจการนักเรียน 

(นายอุทิศ   พ้ืนงาม) 

 หัวหน้างาน 
แนะแนว 

(นางเทียมใจ  ผิวเหลือง) 

 หัวหน้างาน 
อาคารสถานที่ 

(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ)์ 

 หัวหน้างาน 
สัมพันธ์ชุมชน 

(นางสายสมร สริสุนทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคีเครือข่ายองค์การ
ภาครัฐและเอกชน 



 
 
 

 6. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

ประเภท 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุเฉลี่ย 
(ปี)  

อำยุงำน
เฉลี่ย(ปี) ชำย หญิง 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 50 28 
รองผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 45 18 
ข้าราชการครู 7 ๑0 - ๑4 3 - 44 18 
ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ี
เลี้ยง 

2 3 - 5 - - 30 5 

พนักงานราชการ - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ  
- นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เต็มรูป 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
1 
 
 
- 

 
1 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
22 

 
 

30 

 
- 
 
 

3 
นักการ/ภารโรง ๑ - 1 - - - 48 13 

รวม ๑2 16 1 20 5 - รวมบุคลากร 28 คน 
 

ผู้บริหำร 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางวรรญมาศ จันทรา  โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๖๓๖๓๕๕๑            
e-mail: wanyamas3551@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่ ๓ พฤษภาคม ๒๕6๔ จนถึงปัจจุบัน  
 - รองผู้อ านวยการโรงเรียน นายชริน  ณ พิกุล  โทรศัพท์ 081 – 2878726            
e-mail: chinra2560@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ๒๕64 จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 7. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน  
 7.1 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖4 

 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เด็กพิเศษ เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ระดับชั้นอนุบาล       
อนุบาล ๑ - - - - - - 
อนุบาล ๒ 1 11 13 24 - 24 
อนุบาล ๓ 2 12 15 27 - 13.5 

รวม 3 23 28 51 -  
ระดับชั้นประถมศึกษำ       
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 2 26 11 37 - 18.5 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 2 17 19 36 7 18 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 1 15 14 29 2 29 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 2 20 28 48 11 24 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 2 19 18 37 13 18.5 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2 22 21 43 10 21.5 

รวม 11 119 111 230 43  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ       

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 2 22 19 41 7 20.5 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2 20 20 40 3 20 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2 11 16 27 6 13.5 

รวม 6 53 55 108 16  
รวมทั้งสิ้น 20 195 194 389 59  

 

 8. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 

 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๔  หลัง ส้วม ๔ หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนาม
ฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเล่ย์บอล ๑  สนามตะกร้อ ๑ สนาม 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำน
ป่ำแดง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน  ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรม  
และความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ  โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ 
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ 
ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) 
และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับ 
การประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น 
พ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน  ลดความยุ่งยาก 
ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปี 
การศึกษา 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปี 
การศึกษา 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน การก ากับดูแลการทุจริต ของ
ผู้บริหารองค์การอีกด้วย 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ ค่าคะแนน 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ 
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ ทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละ 



 
 
 

 แหล่งข้อมูลที่องค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมิน
ดัชนี การรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ 
เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหา ครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรง และการทุจริต
ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน การน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ การยกระดับ
คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได ้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวั ด การ รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ยภ าย ใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที ่การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ 
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ 
ท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได ้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง 

 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม ITA จากการประเมินสถานศึกษา ทั้งสิ้น 32 โรงเรียน ได ้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 86.54 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 



 
 
 

 1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนน 86.54 โดยจ าแนกตามแหล่งข้อมูลได้แก่ คะแนนของกลุ่มบุคลากรใน 
สถานศึกษา IIT อยู่ที่คะแนน 93.01 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good )   คะแนนของกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก 
สถานศึกษา EIT อยู่ที่คะแนน 91.28 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good ) และคะแนนของการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา OIT อยู่ที่คะแนน 78.13 ซึ่งถือว่าม ีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B ( Good ) 

 1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ผ่าน
มา สรุปได้ดังนี้ 

 

 1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง เป็นราย ตัวชี้วัด 
ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียนบ้านป่าแดง และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.99 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 96.47 AA ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 95.31 AA ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.93 B ไมผ่่าน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.35 AA ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 94.34 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.94 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 87.56 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 56.25 D ไมผ่่าน 
 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2563 86.54 - - 
2564 - - - 



 
 
 

 กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง เป็นราย 
ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี ้
 1. การปฏิบัติหน้าที่ 
 สถานศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ 
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 2. การใช้งบประมาณ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  อย่างโปร่งใส ใช้จ่าย 
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง 
และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง ได ้
 3. การใช้อ านาจ 
 สถานศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ 
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 สถานศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ที่ถูกต้อง เพ่ือ 
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล  และ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 สถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข  ปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของหน่วยงาน 
ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกร ภายในในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้ง ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 6. คุณภาพการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ 
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ 
ให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
 สถานศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ี หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัด ให้มี ช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ ด าเนินงาน/การ



 
 
 

ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ ผู้ มาติดต่อ 
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
 สถานศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน 
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว มาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุง  พัฒนา 
การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง การ ด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน 
 9.การเปิดเผยข้อมูล 
 สถานศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ( 2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ จัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น ข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
  1) สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทางสอดคล้อง
หรือ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
  2) สถานศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร การ
ประเมิน ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
  3) สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้อ ง พัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 
  4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  โดยก าหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2565 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 มีแนวทาง
และข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 



 
 
 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงาน บรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 



 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ  
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ 
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุก 
ภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. มีดังนี ้
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
 5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สาระส าคัญข้างต้น
จะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน ชาว
ไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น ครั้ง
แรก ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก คน 
นอกจากนี้ ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่  
ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ 
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง 
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้ 
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง ให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ีซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมาย บัญญัติ 
โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบติ หน้าที่  
หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี มาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ซึ่ง
ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ การบริหาร  ราชการที่มี
ประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ได้ เกิด ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่  ของรัฐ
ต้องยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 



 
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น 
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก 
หน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 
ป ีเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง ผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง ความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ 
เชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ มั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร 
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ 
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 



 
 
 

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
อุทกภัย อย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้น 
ภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัว และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมาก  ขึ้น อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจาก วิวัฒนาการของการ
ทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและส่วนรวม โดย
สถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่ งด่วนคือการรวมตัวกัน เพ่ือร่วมกระท าทุจริต 
ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและ  ประเทศชาติได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความ ยากและซับซ้อนต่อ



 
 
 

การตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต การแก้ไข ปัญหาการทุจริตจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึด  
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ 
พัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
ปลูกฝังวิธีคิด ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือ
สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ  “ระบบ”โดย การ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ใน
ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน การ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ 
กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดี 
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและ 
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดย
ใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมี อันดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
 2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 
 2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 
 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 
 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบและตรวจสอบได้



 
 
 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 

 
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
 แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วน บุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน ตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้ภาคี
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้า  ระวัง ให้
ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนด แผนย่อยไว้ 
2 แผน คือ 
 1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  และ 
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความ สนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ  มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้ง ใน
ชีวิตประจ าวัน และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา ทาง
สังคมว่าการทุจริต ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว  ยัง
เป็นพฤติกรรมที่ ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท า 
การทุจริตเนื่องจากมี ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิด ความ
เสียหายต่อสังคม ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทาง สังคม
ต่อการกระท า รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่าน กระบวนการ
เลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ประชาชนจะ

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2651- 
2565 

ปี 2566- 
2570 

ปี 2571- 
2575 

ปี 2576- 
2580 

ประเทศไทย ดัชนีการรับรู้ อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 
ปลอดการ การทุจริตของ ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32และ/ ใน 20 และ/ 
ทุจริตและ ประเทศไทย หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน 
ประพฤติ มิ (อันดับ/ ไม่ต่ ากว่า 50 ไม่ต่ ากว่า 57 ไม่ต่ ากว่า 62 ไม่ต่ ากว่า 73 
ชอบ คะแนน) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 



 
 
 

ให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทาง การเมืองมากขึ้น เป็น
แรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบาย  ของรัฐบาลไม่สามารถ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบาย ของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ 
ตรวจสอบมากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก และ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ ทาง
สังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้ 
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี  
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร  โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาค 
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ  
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา  การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  และก าหนดมาตรการ ให้
หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและความ ซื่อสัตย์ 
ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด กรณีทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง และหล่อหลอม 
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ 
“ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่ง
ใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต และเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับ 
ชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และ 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  ผ่านหลักสูตร 
การศึกษาภาคบังคับที่ เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความ 
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และ เคารพ
กฎหมาย 
 2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด   ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง 
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน  
การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 



 
 
 

 3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม  เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก 
เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ ต้องมี
คุณสมบัติ ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือ สร้าง
นักการเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 
 4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ  มุ่งเน้น การสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ พัฒนา
เครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี  
ประสิทธิภาพและเท่าทัน ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้ หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต 
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน  และขั้นสรุปผลหลังการ
ด าเนินโครงการ 
 5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  ของ เจ้าหน้าที่ 
เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้าง มาตรฐานที่
โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัตงาน ด้วยวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ  ผู้ มีอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ  โดย การพัฒนา
ระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึง ข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ 
สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง รวมถึงการมี
กลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ  ด าเนินการภาครัฐ 
เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิม ขีดความสามารถของ
ประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี มาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
 

เป้ำหมำย 
 

ตัวช ี้ว ัด 
ค ่ำเป้ำหมำย 

ปี 2651- 
2565 

ปี 2566- 
2570 

ปี 2571- 
2575 

ปี 2576- 
2580 

1. ประชาชนมี 
วัฒนธรรม และ 
พฤติกรรม ซื่อสตัย์
สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน ที่มี 
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน ขึ้น
ไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนนข้ึน ไป) 

2. คดีทุจริต 
และประพฤติ มิชอบ
ลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน 
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย หน่วยงาน 
- จ านวนข้อร้องเรียน เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐที่ถูกช้ี 
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

 - จ านวนข้อร้องเรียน เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐที่ถูกช้ี 
มูลวา่กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

จ านวนคดีทุจริตที ่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง ต าแหน่ง
ทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

 
 2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ ปราบปรามการ
ทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ การด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ ทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการ ปราบปรามการ
ทุจริต อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการปรับปรุง กฎหมายและตรา
กฎหมายใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ ผู้กระท าความผิด
ได้รับการด าเนินคดี และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้ สังคมเกิดความเกรง



 
 
 

กลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี 
 2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน ด้าน
การปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ บิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
  2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ    อาทิ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และ
กระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท า ความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ ที่ล่าช้าและ
ซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูร ณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ  การ ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ด าเนินการกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 
เพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มา โดย
มิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน /องค์กรต่อต้านการ 
ทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และ
อาชญากรรมข้ามชาติ 
  3)   พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต    โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ใน กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา
และมี สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ใน กระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ 
พลวัตของการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช ี้ว ัด 

ค ่ำเป้ำหมำย 
ปี 2651- 

2565 
ปี 2566- 

2570 
ปี 2571- 

2575 
ปี 2576- 

2580 
การด าเนินคดี ทุจริต
มีความ รวดเร็ว เป็น 
ธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

กระบวนการ ด าเนินคดี 
ทุจร ิต ที่จ าเป็นต้องขอ 
ขยายระยะเวลา เกินกว่า
กรอบเวลา ปกต ิที่กฎหมาย 
ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 10 

จ านวนคดีอาญา ที่
หน่วยงานไต่สวน คดีทุจริต
ถูกฟ้อง 
กลับ 

ไม่เกินร้อยละ 4 
ของจ านวน คดีท่ีส่ง
ฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 3 
ของจ านวน คดีท่ีส่ง
ฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจ านวน คดีท่ีส่ง
ฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 1 
ของจ านวน คดีท่ีส่ง
ฟ้อง 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ ส าคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคม โลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้น การ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วย
การพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง แรง
บันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสตย์ สุจริต 
มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี  ความหวัง 
(Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 
 



 
 
 

 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
 ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน 
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
 ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม แก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ช่วยป้องกันและ 
ลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต  ประพฤติมิ
ชอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง  

ปีกำรศึกษำ 2565 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 กิจกรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 

ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง 
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือ
กันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหา
ให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย  ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือนักเรียนมีการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีขึ้น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านป่าแดงจึงเห็นว่าจะต้องฝึกฝนและ
สร้างจิตส านึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างคุณธรรมน าความรู้ให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนที่ยั่งยืนสืบไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   2.2 เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 

 2.3 เพ่ือปลูกฝังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าแดงมีพฤติกรรมร่วมต้านการ 
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ สถานศึกษา และชุมชน 
 

3. เป้ำหมำย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี ลดปัญหา
สังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว  โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน และ
ประพฤติตนเป็นคนด ีเป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียน 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร 
 1.นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดง จ านวน 371 คน 
 

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ 
 1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 



 
 
 

เป้ำหมำย ตัวช ี้ว ัด ปี 2563 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน 
บ้านป่าแดง มีพฤติกรรมที่ยึด ม่ันความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน 
เกณฑ์ประเมิน ITA 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช ี้ว ัด 

เป้ำหมำย  
งบประมำณ 

ระยะเวลำดำเน ินกำร 

 
ผู้รับ

ผิดช
อบ

 

หน่ว
ย นับ

 

จ ำน
วน

 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
พ.ค 
.65 

มิ.ย 
.65 

ก.ค 
.65 

ส.ค 
.65 

ก.ย 
.65 

ต.ค 
.65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค 
.65 

ม.ค 
.66 

ก.พ 
.66 

มี.ค 
.66 

เม.ย. 
66 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และ
การ ด าเนินงานในด้านการ ส่งเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม ในสถานศึกษา 

- ร้อยละของนักเรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรม มี จิตสำนึกท ี่ดี 

ร้อยละ 90 -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ 
ศึกษาทุกคน 

- ร้อยละของคณะครู และ
บุคลากรทางการ ศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส าน ึกท ี่ดี 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ 
ศึกษาทุกคน 

กิจกรรมการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
ในการต่อต้าน การทุจริตระหว่าง 
ผู้อ านวยการกับคณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ ของคณะครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติตามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือใน การต่อต้าน
การทุจริต 
ระหว่างผู้อ านวยการและ บุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ 
ศึกษาทุกคน 

 

 



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช ี้ว ัด 

เป้ำหมำย  
งบประมำณ 

ระยะเวลำดำเน ินกำร 

 
ผู้รับ

ผิดช
อบ

 

หน่ว
ย นับ

 

จ ำน
วน

 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
พ.ค 
.65 

มิ.ย 
.65 

ก.ค 
.65 

ส.ค 
.65 

ก.ย 
.65 

ต.ค 
.65 

พ.ย 
.65 

ธ.ค 
.65 

ม.ค 
.66 

ก.พ 
.66 

มี.ค 
.66 

เม.ย. 
66 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ปล ูกฝัง ว ิธ ีคิด ป้องกันการทุจริต 

- ร้อยละของครูและ นักเรียนมี
ความตระหนัก รู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ บาล มี
ความโปร่งใส มี มาตรการ เพ ื่อ
ขับเคล ื่อน การด าเนินงานการ 
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 80 -             คณะครูและ 
บุคลากร ทาง
การศึกษา ทุกคน 

กิจกรรมกำรประเมิน ITA 
โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง 

 คะแนน 95 -             คณะครูและ 
บุคลากร ทาง
การศึกษา ทุกคน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ วิเคราะห์และ

การประเมิน ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
ตามแนวสุจริต และลดความเส่ียง 
ให้กับครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
และนักเรียนทุกคน 
- กิจกรรมการประชุมเชิง ปฏิบัติการ 
จัดท าและปรับปรุงคู่มือหรือ
มาตรฐาน การปฏิบัติงาน 

   

---- 

            

คณะครูและ บุคลากร 
ทางการ ศึกษาทุกคน  

 
 



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช ี้ว ัด 

เป้ำหมำย  
งบประมำณ 

ระยะเวลำดำเน ินกำร 

 
ผู้รับ

ผิดช
อบ

 

หน่ว
ย นับ

 

จ ำน
วน

 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
พ.ค 
.65 

มิ.ย 
.65 

ก.ค 
.65 

ส.ค 
.65 

ก.ย 
.65 

ต.ค 
.65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค 
.65 

ม.ค 
.66 

ก.พ 
.66 

มี.ค 
.66 

เม.ย. 
66 

- กิจกรรมการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัด
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท ารายงานการ 
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และ รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี และรายงานผลการ 
ใช้จ่ายประจ าปี 

   -             ฝ่าย การเงิน 
และฝ่าย พัสด ุ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการ ก าหนด
นโยบายการ บริหารงานคณะครู
และ บุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินงานตามนโยบาย 

   -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ ศึกษา
ทุกคน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบ 
กล่ันกรอง ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
ข้อมูลที่จะเปิดเผยบน เว็บไซต ์

   -    
 

        คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ ศึกษา
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2566 
 

8. สถำนที/่พื้นที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง มีฐานความคิดในการ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง มีกลไกและ กระบวนการ
ป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี 
ขึ้น 
10. กำรติดตำมประเมินผล 
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมสุจริตให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาออนไลน์ ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง  
ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านป่าแดง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
พันธกิจ : 
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
เป้ำประสงค์ : 
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต)  
แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต  
ตัวช้ีวัด ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2565 : 
 1. ร้อยละของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

1. คณะครูและ 
บุคลากรทางการ ศึกษา 
และนักเรียน ทุกคน มี
จิตส านึก และ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน ์ส่วนรวม
ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดี มี คุณธรรม 
จริยธรรม 

1) ประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ
ก าหนด นโยบาย 
คุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน 

1) การประกาศ 
เจตนารมณ์/ก าหนด นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการ 
บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต 
- การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงาน 
2) กิจกรรมการบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือในการ 
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่า
แดงกับคณะครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 ของ 
คณะครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาปฏิบัติตาม 
บันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือใน การ
ต่อต้านการ ทุจริต
ระหว่าง 
ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

- 

 

 



 
 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

 2) สร้างจิตส านึกท่ี 
ตัวบุคคลให้ ตระหนัก
รู้ถึงปัญหา และ
ผลกระทบ ของการ
ทุจริต ให้ ด ารงตน
อย่างมี ศักดิ์ศรีและมี 
เกียรติภูมิ 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่ และการ 
ด าเนินงานในด้านการ ส่งเสรมิ 
คุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร 

ร้อยละ 100 ของ 
จ านวนครูและ 
นักเรียนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความ 
ตระหนักรู้ และ 
ได้รับ การปลูกฝังให้
มีมี จิต ส านึกท่ีดี ใน 
การปฏิบัติงาน และ
ค่านิยมท่ีไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

- 

3) ปรับฐาน ความคิด
บุคลากร ให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน ์ส่วนตัว 
และ ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) โครงการปฏิบัติติธรรม สติ
รู้ตัว ปัญญารู้คิด ซื่อสัตย์ 
สุจริต จิตเบิกบาน ต้าน ทุจริต 

ร้อยละ 80 มี ความ
ตระหนักรู้ เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม และธรร 
มาภิบาลมี ความ 
โปร่งใส มี มาตรการ 
เพ่ือ ขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานการ 
ป้องกันการทุจริต ใน
สถานศึกษา 

- 

4) ส่งเสริมการ 
สร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

1) โครงการจิตอาสาท าดี 
เพ่ือแผ่นดิน 

ร้อยละ 100 ของ 
ครูและนักเรียนใน 
สถานศึกษามีจิต 
สาธารณะ ช่วยเหลือ
สังคม โดยไม่หวังสิ่ง 
ตอบแทนในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

- 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

2. โรงเรียน 
บ้านป่าแดง มีผล
การ ประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ใน
การ ด าเนินงาน 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือ
สูงกว่า เป้าหมาย 
เพ่ือ ผลักดันให ้
ดัชนี ภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน (CPI) 
ของ ประเทศ
ไทย เพ่ิมสูงขึ้น 

1) พัฒนาและยกระดับ 
การท างานให้สอดคล้อง กับ
การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์และการ 
ประเมินความเสี่ยงในการ 
ปฏิบัติงาน ตามแนวเขต 
สุจริต และลดความเสี่ยง 
ให้กับคณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกคน 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรม และ ความ
โปร่งใสของ 
สถานศึกษา 
ออนไลน์ (ITA) 95 
คะแนนขึ้นไป 

- 

 2) กิจกรรมการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ จัดท าและ 
ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

 -- 

 3) กิจกรรมการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการจัดแผนการ จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดท ารายงาน การ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และ
รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีและรายงาน 
ผลการใช้จ่ายประจ าปี 

 - 

 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การก าหนดนโยบายการ 
บริหารงานบุคคลและการ 
ด าเนินงานตามนโยบาย 

 - 

 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความ 
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
ที่จะเปิดเผยบนเว็บไซต์ 

 - 

2) ขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต 
และประพฤติมิ 
ชอบ สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดท าแผนปฏิบัติ การ
ป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ของโรงเรียนบ้านป่า
แดงประจ าปี 2565 

หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

- 



 
 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป ้ำหมำย 

 
งบ 

ประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผ ู้ร ับผ ิดชอบ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

ม.ีค. 
66 

เม.ย 
.66 

1.โครงการอบรมเช ิง - ร้อยละ 100 ของครูและ ครูและนักเรียนทุกคน มี -             คณะครูและ 
ปฏิบัติการเสริมสร้างการ บุคลากรทางการศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีจิต  บุคลากร 
รับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี คุณธรรม จริยธรรม มีจิต ส านึกท่ีดีใน การ  ทางการ 
และการด าเนินงานในด้าน ส านึกท ี่ดี ในการปฏ ิบ ัติงาน ปฏิบัติงาน  ศึกษาทุกคน 
การส่งเสริม คุณธรรม - ร้อยละ 90 ของนักเรียน    

จริยธรรมในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต    

 ส านึกท ี่ดี ในการปฏ ิบ ัติงาน    

2. กิจกรรมการบันท ึก - ร้อยละ 100 ของครูและ สร้างความร่วมม ือในการ -             คณะครูและ 
ข้อตกลงความร่วมม ือใน บุคลากรทางการศึกษา ต่อต้านการทุจริตใน  บุคลากร 
การต่อต้านการทุจรติ ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษา  ทางการ 
ระหว่างผ ู้อ านวยการ ความร่วมมือในการต่อต้าน   ศึกษาทุกคน 
โรงเร ียนบ้านสันมะนะกับ การทุจริตระหว่าง    

ครูและบุคลากรทางการ ผ ู้อ านวยการโรงเรยนบ้าน    

ศึกษา สันมะนะ    



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป ้ำหมำย 

 
งบ 

ประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผ ู้ร ับผ ิดชอบ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

ม.ีค. 
66 

เม.ย 
.66 

3. โครงการอบรม - ร้อยละ 90 ของครูและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม -             คณะครูและ 
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนผ ่านการอบรม อันดีงาม สร้างแรงจูงใจใน  บุคลากร 
ปลูกฝ ัง ว ิธีคิด ป้องกันการ คุณธรรม จร ิยธรรม ปลูกฝ ัง การปฏิบัติงานด้วย ความ  ทางการ 
ทุจริต วิธีคิด ป้องกันการทุจริต ซื่อสัตย ์ส ุจรต ิ  ปราศจาก  ศึกษาทุกคน 

 - ร้อยละ 80 มีความ ผล ประโยชน ์ทับซ้อน   

 ตระหนักรู้เรื่องคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมให้ก ับครุ   

 จริยธรรม คุณธรรม และธรร และนักเรียน   

 มาภ ิบาลมี ความโปร ่งใส มี    

 มาตรการ เพื่อข ับเคล ื่อนการ    

 ด าเนินงานการป้องกันการ    

 ทุจริตในโรงเรียน    

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ - ร้อยละ 100 ของครูและ โรงเร ียนสามารถระบุ -             คณะครูและ 
การวิเคราะห์และการ บุคลากรทางการศึกษาทราบ ความเสยงท่ีอาจเกิดขึ้นใน  บุคลากร 
ประเม ินความเส ี่ยงในการ ถึง ภาวะความเส ี่ยงท ี่มี สถานศึกษา และก าหนด  ทางการ 
ปฏิบัติงาน ตามแนวเขต ผลกระทบต่อการปฏิบัต ิ มาตรการในการจัดการ  ศึกษาทุกคน 
ส ุจรต ิ  และลดความเส่ียง ราชการ ความเสยงท่ีเกิดขึ้น   

ให้กับครูและบุคลากร  ครูและบุคลากรทางการ   

ทางการศึกษาทุกคน  ศึกษาปฏิบัติราชการโดย   

  ไม่ม ี ความเสยงท ี่จะส ่งผล   

  กระทบให้ราชการ   

  เสียหาย   

  

 



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป ้ำหมำย 

 
งบ 

ประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผ ู้ร ับผ ิดชอบ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

ม.ีค. 
66 

เม.ย 
.66 

5. กิจกรรมการประชุมเชิง ร้อยละ 100 ของครูและ จัดท าแผนการจัดซื้อจัด -             คณะครูและ 
ปฏิบัติการ จัดท าและ บุคลากรทางการศึกษามี จ้างประจ าปีรายงานผล  บุคลากร 
ปรับปรุงคู่มือหรือ คู่มือหรือมาตรฐานการ การจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี  ทางการ 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ครบ และรายงานผลการใช้จ่าย  ศึกษาทุกคน 

 ทุกคน ประจ าปี   

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเร ียนมีนโยบายและ - นโยบายการบริหาร -             คณะครูและ 
การก าหนดนโยบายการ แผนการพัฒนาบุคคลที่ ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี  บุคลากร 
บริหารงานบุคคลและการ ชัดเจนและสามารถ - การด าเนินงานตาม  ทางการ 
ด าเนินงานตามนโยบาย ด าเนินการได้ นโยบายการบร ิหารบุคคล  ศึกษาทุกคน 

  ที่ก าหนด   

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละของข้อมูลที่น าขึ้น โรงเร ียนมีข้อมูลถูกต้อง              คณะครูและ 
ตรวจสอบ กล่ันกรอง เผยแพร่และเปิดเผยบน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันใน บุคลากร 
ความถูกต้อง ครบถ้วน เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็น การเปิดเผยข้อมูล ต่อ ทางการ 
ของข้อมูลที่จะเปิดเผยบน ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สาธารณะชน ศึกษาทุกคน 
เว็บไซต ์ เป็นปัจจุบัน   

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2565 

 
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  
(ด้ำนป้องกันกำร ทุจริต) 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด 
 ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ  
 พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด 
 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
 การด าเนินงาน 

-  
 
 
 
 
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ทุกคน 

 กิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   
 ในการต่อต้านการทุจริตระหว่าง   
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงกับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 ปลูกฝัง วิธีคิด ป้องกันการทุจริต 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง   
 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ  
 การด าเนินงานในด้านการส่งเสริม 
 คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 

 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ ก าหนด  
 นโยบายการบริหารงานบุคคล 
 และการด าเนินงานตามนโยบาย 

 

 

 



 
 
 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

(ด้ำนป้องกันกำร ทุจริต) 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับการท างานให้ 
 สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
 ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
 หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

-  
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ทุกคน 

 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 จัดท าและปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐาน   
 การปฏิบัติงาน 

 

 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด   
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานการ   
 จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายงานผล   
 การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและรายงาน 
 ผลการใช้จ่ายประจ าปี 

  
 ฝ่ายการเงิน และฝ่ายพัสดุ 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และ    
 การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน   
 ตามแนวเขตสุจริต และลดความเสี่ยง   
 ให้กับบุคลากร ทุกคน 
 - การจัดท ามาตรการจัดการเรื่อง   
 ร้องเรียนการทุจริต 

  
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ทุกคน 

 

  



 
 
 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

(ด้ำนป้องกันกำร ทุจริต) 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  - การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกัน   
 ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ   
 ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ   
 สาธารณะ 

-  
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ทุกคน 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ 
 กลั่นกรอง ความถูกต้อง ครบถ้วนของ   
 ข้อมูลที่จะเปิดเผยบนเว็บไซต์ 

 

 

 
 ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ         ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)                     (นางวรรญมาศ จันทรา) 
   ต าแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายแผนและงบประมาณ       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 



 

 


