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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก 
ป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  แผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนิน 
งานของสถานศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนและข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ นโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  
 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
  11 พฤศจิกายน 2562  
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมา 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค 

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่าง เช่น การ
ทุจริตเชิง นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทาง
ลบ ในวงกว้าง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ -โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี   
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ำซ้อน 
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3  (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตและนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย 
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ 
โดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้าง
ระบบและกลไกที่มี อิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผล
จากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ 
การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้
รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๒-  
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาดไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มี มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3  คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตาม ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564)  และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

1.2.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง 13 กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียน
ภัทรบพิตร  โดยสภาตำบลสวายจีก  มีการประชุมตกลงกันว่าให้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นบริเวณท่ีดินสาธารณ 
ประโยชน์ หมู่ที่  14  บ้านสวายจีกได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศตามประกาศของกระทรวงศึกษา- 
ธิการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539  

ในปี  2535  ได้เปิดรับนักเรียนครั้งแรกสามารถรับนักเรียนได้  2 ห้องเรียน  จำนวน 72 คน ในวันที่  
30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2540 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายมนต์ชัย แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวาย-
จีกพิทยาคมคนแรก ในปีเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น และในปี 2540 ได้มี
คำสั่งแต่งตั้งนายมนต์ชัย  แผ้วพลสง  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  การจัดการเรียนการ
สอนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
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เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้ทำ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โดยมีนายสุเธียร 
เชาวนกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ในขณะนั้น 

ปัจจุบันโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมมีอาคารเรียน 8 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง  หอประชุม 1 หลัง อาคาร
ชั่วคราว 2 หลัง  อาคารเรียน 3 หลัง ผู้บริหารคนปัจจุบัน  นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมบริหารจัดการโดยจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
ได้เรียนอย่างทั่วถึงทั้งสายอาชีพ   สายสามัญ  ทั้งรูปแบบในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

1.2.2 แผนที่แสดงท่ีตั้งของโรงเรียน 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 43 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา  เป็นพื้นที่สาธารณะ 

ประโยชน์ ตั้งอยู่เลขท่ี 109 หมู่ที่ 14 บ้านสวายจีก  ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีเขตพ้ืนที่บริการ 19 หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านสวายจีก  
3 บ้านหนองปรือ  
2 บ้านใหม่  
4 บ้านใหม่  
5 บ้านมะค่าตะวันตก  
6 บ้านหนองพลวง  
7 บ้านหนองขาม  
8 บ้านถาวร  
9 บ้านหนองปรือน้อย  

10 บ้านฝ้าย  
11 บ้านมะค่าตะวันออก  
12 บ้านโคกฟาน  
13 บ้านโคกตาสิงห์  
14 บ้านสวายจีก  
15 บ้านโคกเปราะ  
16 บ้านพลวง  
17 บ้านสวายจีกเอกมัย  
18 บ้านหนองปรือ (บ้านปรือพัฒนา)  
19 บ้านโคกหิน  



 
แผนที่แสดงอาณาเขตตำบลสวายจีก 

 

 
 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนตำบล
สวายจีก 
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โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
      1.3.1 ระบบโครงสร้างการบริหาร  

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม แบ่งโครงสร้างของงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ  
งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป และงานกิจการนักเรียน ยึดหลักการบริหารตามกระบวนการ PDCA กับหลักธรรม
มาภิบาล และมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผนพัฒนาติดตามผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม บริหารงานตามรัฐธรรมนูญโดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี การจัดทำแผนการปฏิบัติ 
งานประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาโดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ที่เน้นผลงานตาม
มาตรฐาน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านผู้เรียน และดำเนินงานที่เน้นผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นายวุฒิชัย สารุสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 

นายอกรณ์เชฐ  จันทร์โสดา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.3.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.3.2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทสาขาบริหาร 
การศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี  
6 เดือน  
    1.3.2.2 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 34 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก ตำแหน่ง/อันดับ 
1 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร    
2 นายอกรณ์เชษฐ  จันทร์โสดา    
3 นางมนิสตา  แดงสี ค.บ. บรรณารักษ์ ครู ค.ศ.2 
4 น.ส.ชญาดา  ตะวันหะ ค.บ. ฟิสิกส์ ครู ค.ศ.3 
5 นายเสริมศักดิ์  ทองนำ กศ.บ. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครู ค.ศ.1 
6 นายพนัส  วิโสรัมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและ ป.บัณฑิต ครู ค.ศ.3 
7 นางลีลาวดี   มุมทอง น.บ. นิติศาสตร์ ครู ค.ศ.2 
8 น.ส.คณิตตา  มีเสียง ค.บ. คณิตศาสตร์ ครู ค.ศ.3 
9 นางเกื้อกูล  ดีรัมย์ ค.บ. ภาษาไทย ครู ค.ศ.2 
10 นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา กศ.บ. ภาษาไทย ครู ค.ศ.3 
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11 น.ส.ภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ ครู ค.ศ.3 
12 นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี ค.บ. คณิตศาสตร์ ครู ค.ศ.3 
13 นายอาทิตย์  สงวนรัมย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู ค.ศ.3 
14 น.ส.อรณิชชา  เมธาชัยสกุล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู ค.ศ.3 
15 นายสาละ  ศรีรังกูร ค.บ. ดนตรีศึกษา ครู ค.ศ.2 
16 นางอเทตยา  แก้วศรีหา ค.บ. เกษตรกรรม ครู ค.ศ.3 
17 นายบุญช่วย  สายลาม ค.บ. คณิตศาสตร์ ครู ค.ศ.3 
18 นายปิยณัฐณ ์ สัสดี ค.บ. วิทยาศาสตร์ ครู ค.ศ.2 
19 นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู ค.ศ.3 
20 นายรุ่งโรจน์  หวังชม วท.บ. เคมี ครู ค.ศ.3 
21 นางวารินทร์  แดงชาติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู ค.ศ.3 
22 น.ส.ปาริฉัตร  ปะโสทะกัง ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ครู ค.ศ.1 
23 น.ส.กุสุมา  กลิ้งรัมย ์ กศ.บ. สังคมศึกษา ครู ค.ศ.1 
24 นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์ วท.บ. เคมี ครู ค.ศ.1 
25 นายชาตรี  อุทาน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู ค.ศ.1 
26 นางสาวอนุสรา  บังพิมาย ค.บ. เทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา ครูธุรการ 
27 นางสาวจรีพร  เพประโคน บธบ. การจัดการทั่วไป ครูอัตราจ้าง 

 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก ตำแหน่ง/อันดับ 

28 นางสาวรัชฎาภา  แพงมา วท.บ. จุลชีววิทยา ครูอัตราจ้าง 
29 นางสาวอนุศรา  มีศิลป์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
30 นายจันทรชัย  เกษรชื่น    
31 นางสาวขวัญตา  ผลแม่น ค.บ. ภาษาอังกฤษ พนักงานราชการ 
32     
33     
34     

 
1.4 ข้อมูลอาคารสถานที ่ 

อาคารเรียนจำนวน 3 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง  หอประชุม 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง 
ห้องส้วม 2 หลัง สนามฟุตซอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามบาส 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม  
1.5 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะประชากรส่วนใหญ่ในตำบลสวายจีกประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของครอบครัว นอกจากนี้ยังมี
ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง แตงโม แตงไทย ถั่ว งาพืชผักชนิดต่าง ๆ เป็นต้น โดย
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เกษตรกรจะนำผลผลิตไปขายเอง หรือพ่อค้าคนกลางจะรับซื้อไปขายต่อ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร โคเนื้อ 
กระบือเลี้ยงไว้เพ่ือนำไปจำหน่ายเพื่อการบริโภคมากกว่าการใช้แรงงานเหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร
นิยมใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล ช่วยในการทำไร่ ทำนามากกว่าใช้แรงงานจากสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เกษตรกรจะเลี้ยง 
แบบตามธรรมชาติ คือ ปล่อยให้หากินเองตามทุ่งหญ้าหรือไร่  ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 12 
กิโลเมตร  ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประมาณ 12 กิโลเมตร 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ด้านหน้าติดคลองชลประทาน  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม 
เนื่องจากเป็นอาชีพสืบทอดมาจากบรรพบุรุษส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง บวชพระ แต่งงาน ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า   
1.6 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1) ห้องสมุดจำนวน 1 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการ 

2.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        จำนวน 1 ห้อง 
2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จำนวน 1 ห้อง 
2.3 ห้องการงานอาชีพ ฯ        จำนวน 1 ห้อง 
2.4 มีคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการเรียนการสอน และใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 39 เครื่อง 
 
 

3) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3.1 ห้องการงานอาชีพ 
3.2 ห้องสมุด 
3.3 ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูล 

4) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
4.1 วัดโคกตาสิงห์ 
4.2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก 
4.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก 
4.4 วัดโพธิ์ทอง 
4.5 วัดชุมพรพิสัย 
4.6 วัดเจดีย์แดง 
4.7 เขากระโดง 

5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน 
ในปีการศึกษานี้ 
1. นายฮุย  การัมย์ 

ให้ความรู้เรื่อง สมุนไพรไทยครบวงจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. นางสวาด วาสะรัมย์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลาร้ายายหวาด 



ให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปปลาร้าเพื่อการค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น  

กรอบการ กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก  
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการ  
ที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคม  
มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๑- 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชันสร้างความเชื่อมั่น ใน
กระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง ชายแดน
และชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่ 
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สู่สากล  

 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 
ศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัย และพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ ไทย
เป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๒- 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่าง
บูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ   
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก 

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 

ลดลง แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 
   1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ 
ทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
๕๓ ตัวชี้วัด  

แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๓- 

จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ  

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

 
 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล  
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้ รับ 

ความร่วมมือ จากประชาชน  
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 

ในระดับท่ีสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ  
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้าน การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม 
ตัวแทน ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๔- 

เสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยก ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอและรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
๑.๒ การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี  
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
๒.๓ พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ  
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร  
วิชาชีพ  
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม  
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ  
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ 
เหตุผล  
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๕- 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซ่ึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติ มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุก ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอัน แน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการกำหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน การ
ทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง ทาง
การเมือง  
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมือง ของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการกำกับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
๒.๒ การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ เจ้าหน้าที่
รัฐโดยประชาชน  
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง  
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน  
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ  

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการ
ปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๖- 

สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน  
การทุจริต 

ท้องถิ่น  
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต  
๓.๓ การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร  
งบประมาณด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน  
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
๔.๒ จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน  
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับ
ดูแลและควบคุมการดำเนินงานตาม
เจตจำนงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย  
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
๖.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต  
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มี ยุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๗- 

นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด  
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน  
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด 
และแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง  
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง  
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด  
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน  
ธรรมาภิบาล 

๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร  
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร  
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต เชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



นโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การ
ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดย
อาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบงานป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ  
๑.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม  
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา  
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยบัยั้งการ
ทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยัง้การทุจริต  
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ  
๒.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในระบบบริหารงาน สาธารณะ
เพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่รัฐ  
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดิโอกาสให้ ประชาชน 
สามารถศึกษาเรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจรติ (กำหนดเร่ืองที่
ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร  
สาธารณะเชิงสรา้งสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรปูแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๔.๒ กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา-การ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๑๙- 

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน  
ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตวัอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิ
บาล  
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาด
และรุนแรง 

๗. พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรดา้นการป้องกัน
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการปอ้งกัน การทุจริต 

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

๘.๑ นโยบายและแนวปฏบิัติเชงิป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต  
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้รองรับ  
การป้องกันการทุจริต  
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ  
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ ที่มุ ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ ่งเน้ นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ 
ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต  
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริต จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิด 
ความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผล ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน การทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
1.๒ การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 



๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนีส้ิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ ความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนีส้ิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพยส์ินคืนจากการทุจริต  
๒.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนี้สนิ ให้ครอบคลุม 
ถึงโอกาสในการทุจรติ 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา
กลไกพิเศษในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนนิการปราบปรามการทุจรติ  
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต  
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้  
กฎหมายในการปราบปรามการทจุริต
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจรติและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรงุกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรงุกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสญัญาและ
มาตรฐานสากล  
4.3 การประเมินติดตามการอนุวตัิการตามสนธสิัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การทุจริตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสยีหาย ความเร่งด่วนและสถิติ
การทุจริต  
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศ  
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ กฎหมายและลงโทษทาง
อาญาหรือทางวินัยในความผิดเกีย่วกับการทุจริตหรือจรยิธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปรามการทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะหน่วยงาน
ประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower)และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส  
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง ได้  
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต  
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ  
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ใน
เชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training) 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๒๑- 

7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด  
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิด
โปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่
ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี 
กลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก ่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่ง 
ข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1-ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  
๒.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๒๒- 

Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

 

2.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์

ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน ด้านที่ ๑๐การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมาประกอบ 
ด้วยบุคลากร งบประมาณ และอำนาจตามตัวบทกฎหมายตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
สามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน และการดำรงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่า
ในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง ของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่ กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่
อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ำซ้อนใช้ระบบ ตรวจสอบที่ไม่จำเป็นจนเป็น
ภาระแก่ประชาชนบางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบ แบบไฟไหม้ฟาง มีการ
ทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามา ประกอบการในประเทศ 
ดังที่ปรากฏในผลการสำรวจหรือรายงานประจำปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้  
 

๑. ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และ
การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตาม 
ลำดับความจำเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้  

๒. ในระยะแรกกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็วประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดำเนินการ 
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้า 
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวัน 
เป็นสำคัญ  

๓. ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา ยังส่วนกลางศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๒๓- 

สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  ณ จุด
เดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  

๔. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั ้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  

๕. ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานานซ้ำซ้อนและเสีย 
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

๖. ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้าน
วินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วย งานของรัฐและเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อ ประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน  การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือ
ทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัย ขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ คู่มือในการปฏิบัติราชการ  

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
2.4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  

ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า“กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ 
หลังบ้าน ตามนำ้ใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนำชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สำคัญ
อีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง 
ด้วย การปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียวก็คือ ให้เกลียด
การโกง และจะได้ไม่ทำ 
2.5 คำสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๒๔- 

(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง  เพื่อสกัด
กั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน  

พันธกิจ :  
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ : เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นทุจริต  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)  

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์



ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม  
ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคม ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย  
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรโรงเรียน 
สวายจีกพิทยาคม
จิตสำนึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
ประพฤติตนเป็นพลเมือง
ดีมีคณุธรรม จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

๑. การประกาศ  
เจตนารมณ์บริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

1. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการ 
ทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจรติ) 
๑.1 การประกาศ 
เจตนารมณ/์กำหนด 
นโยบาย  
- การประกาศเจตจำนง  
การบริหารงานด้วย ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงาน  
- การออก/ติดตาม แนว
ทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ 
เพื่อให้บุคลากรถือปฏบิัติ

๑. ร้อยละของความ  
สำเรจ็ในการปฏิบตัิงาน 
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

- 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ท่ี -๒๖- 

ให้ เป็นไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงในการส่งเสรมิ
การต่อต้านการทุจรติ 

  1.2 กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี โดยการร่วมมือกับ
โครงสร้างอาชีพให้กับ
นักเรียน (กสศ.) 

1. โรงเรียนได้ดำเนินการ
ตามโยบายของ สพฐ. 
2. เป็นการฝึกอาชีพ 
สำหรับนักเรียน 

 

  1.3 กิจกรรมการขับ 
เคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

1. โรงเรียนได้ดำเนินการ
บรรจุวิชาเพิ่มเติมตามโย
บายของ สพฐ. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท)  
๒. สร้างจิตสำนึก  
ที่ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหา
และผลกระทบของ
การทุจริตให้ดำรงตน
อย่างมีศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

๒. ปลูกฝังและสร้างจติสำนึก
และค่านยิม การต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต  
- จัดประชุม“โรงเรียนสวาย-
จีกพิทยาคมใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน” 

๒.ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน 
สวายจีกพิทยาคมร้อยละ 80 มี
ความตระหนักรู้และได้รับการ
ปลูกฝังให้มี ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

 

 
๓. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์  
ส่วนรวมในการ  
ดำเนินงาน 

๓. ปรับฐานความคิด บุคลากร
ให้สามารถ แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผล 
ประโยชน์ สว่นรวม  
- การประชุมเชิง ปฏิบัติการ  
วิเคราะห์ความเสี่ยง เก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

๓. ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ร้อยละ 80 มีความตระหนักและ
ปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเร่ืองผลประโยชน์ทับซอ้น 

 



- การระดมความ คิดเห็น และ 
ร่วมกันวิเคราะห์ 

 ๔. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี  
เพื่อสาธารณะ แบง่ปนัลด 
ความเห็น แก่ตัวโดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต 
สาธารณะ  

๔. ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมได้รับ
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถนำความรู้ ทีไ่ด้รับ 
ไปประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดย
อาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ สูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณค์อร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศไทยเพิม่
สูงขึ้น 

๑. พัฒนาและยกระดับ
การทำงานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมิน คณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  
(ITA) 

๑. กิจกรรมการยกระดับการ
ทำงานให้สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
โครงการ 
- การประชุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ  
- จัดทำเว็บไซตข์องโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย  
การประเมินคณุธรรม  
และความโปร่งใสของ  
โรงเรียน (ITA) 

2,000 

๒. ขับเคลื่อนนโยบายและ  
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบสู่การ
ปฏิบัต ิ

- การจัดทำแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนสวายจีก
พิทยาคมประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖3 

1. โรงเรียนมี แผนปฏิบตั ิ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖3 

  



๒. เสริมสร้างภาพลักษณ ์
ที่ดี ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการทำ 
งานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

๓. สรา้งการรับรู้เกี่ยว 
กับบทบาทหน้าท่ีและ 
การดำเนินงานในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

2. กิจกรรมเสริมสรา้งภาพ 
ลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ 
สาธารณชน  
- สื่อประชาสมัพันธ์รณรงค ์
ต่อต้านการทุจริต 

1. จำนวนรูปแบบ  
การประชาสัมพันธ์  
ในด้านการต่อตา้น  
การทุจริตเพื่อสร้างการรับรู ้

 

 ๔. พัฒนารูปแบบ
วิธีการเนื้อหาสาระและ
ช่องทางให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมายทุกระดับ 

- การจัดทำ และดำ เนินการ
ตามยุทธศาสตรป์ระชาสัมพันธ์
โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและ ผูม้ีส่วนได้เสีย 

1. ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบบรหิารจดัการงาน
สื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจรติ  

 

  3. โครงการส่งเสรมิ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
จิตสาธารณะ 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและเป็น
พลเมืองดีของสังคม 
2.เพื่อให้นักเรยีนอยู่อย่างมี
สติและมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค ์

7,000 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ที่ -๒๘- 
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (สร้างอาชีพ) 
- กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  

 
 
 
- 
 
3,000 
2,000 
  

ผู้อำนวยการ/ครูไพรวัลย์/ 
ครูอเทตยา/ครูลีลาวดี 

 

กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  
- กิจกรรมประชุม “โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” (บุคลากรในโรงเรียน
สวายจีกพิทยาคม)  

- 
ผู้อำนวยการ/ครูธีรพงศ์/ครูปาริฉัตร/ 
ครูชญาดา/ครูมนิสตา 

 

กิจกรรมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  
- ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ผู้อำนวยการ/ครูธีรพงศ์/ครูปาริฉัตร/ 
ครูชญาดา/ครูมนิสตา 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ที่ -๒๙- 
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กิจกรรมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
– ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 และ
จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในด้านต่าง ๆ  
- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖3 
- จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
รองรับการประเมิน ITA 

2,000  ผู้อำนวยการ/ครูชญาดา/ครูอรณิชชา 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 7,000 ผู้อำนวยการ/ครูรุ่งโรจน์/ครูปิยณัฐณ์/ 
ครูชาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม หนา้ที่ -๓๐- 

                                                                        
 
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ............................................................................ 
                            (นางสาวชญาดา  ตะวันหะ)  
                      ตำแหน่งครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   

 
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ...............................................................................  
                                       (นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี) 
                                     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
    ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ............................................................ 

                             (นายอกรณ์เชฐ  จันทร์โสดา) 
                             ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ.............................................................. 
                                                                                          (นายวุฒิชัย ภักดีรัตนากูร)  
                                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 


