
 
รายงานการกำกับติดตามการเนินการป้องกันและปราบปรามการการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ไตรมาสที่ 1) 

 
ประเด็นการกำกับติดตาม  ปฏิทินการกับติดตาม ปีงบประมาณ2563 ผลการ 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ด าเนินการ 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้าง          อยู่ 
การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย          ระหว่าง 
คุณธรรม จริยธรรมการป้องกันการทุจริ ต          ด าเนินการ 
และบทลงโทษของการทุจริตโรงเรียนบ้าน           
โพนแพง           
2.การประกาศเจตนารมณ์/กำหนด 
นโยบาย          อยู่ 
การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย          ระหว่าง 
ความซ่ือสัตย์สุจริต          ด าเนินการ 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ           
โปร่งใสในการด านินงาน           
3.พัฒนาระบบICTเพื่อให้รองรับการ          อยู่ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน          ระหว่าง 
การดำเนินงาน          ด าเนินการ 
การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ           
โปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน           
การศึกษา(ITA)           
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบ           
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์           
ประจ าปี 2563           
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว           
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
4.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรร          อยู่ 
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและ          ระหว่าง 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ          ด าเนินการ 
ต่อต้านการทุจริต           
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการ           
ทุจริต           



 
รายงานการกำกับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ไตรมาสที่2) 

 
ประเด็นการก ากับติดตาม  ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ2563 ผลการ 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้าง          อยู่ 
การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย          ระหว่าง 
คุณธรรม จริยธรรมการป้องกันการทุจริต          ด าเนินการ 
และบทลงโทษของการทุจริตโรงเรียนบ้าน           
บ้านโพนแพง           
2.การประกาศเจตนารมณ์/การก าหนด
นโยบาย   √       ด าเนินการ 
-การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย          แล้ว* 
ความซ่ือสัตย์สุจริต           
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ           
โปร่งใสในการด าเนินการ           
3.พัฒนาระบบICTเพื่อให้รองรับการ          อยู่ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส          ระหว่าง 
ในการด าเนนิงาน          ด าเนินการ 
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน           

การศึกษา (ITA)           
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบ           
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์           
ประจ าปี 2563           
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว           
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ใส           

           
4.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรร          อยู่ 
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจและกระตุ้น
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน          

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ต่อต้านการทุจริต           
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน           
ทุจริต(เพลงเขตสุจริต)           
           

 
 

*หมายเหตุรายละเอียดการด าเนินการอยู่ในรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพงประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  



 
รายงานการก ากับการติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ไตรมาสที่3) 

 
ประเด็นการก ากับติดตาม  ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ2563 ผลการ 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้าง          อยู่ 
การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย          ระหว่าง 
คุณธรรม จริยธรรมการป้องกันการ
ทุจริตและบทลงโทษของการทุจริต          ด าเนินการ 

โรงเรียนบ้านโพนแพง           
           
2.การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย      √    ด าเนินการ 
- การประกาศเจตจ านงการบริหารงาน          แล้ว* 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต           
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน           
           
3.พัฒนาระบบICTเพื่อให้รองรับการ     √     ด าเนินการ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน          แล้ว* 
-การเข้ารับการประเมินคุณธรรม           
 และความโปร่งใสการด าเนินงานของ
โรงเรียนการศึกษา(ITA)           
-การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบ           
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์           
ประจ าปี  2563           
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว           
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง           
ใส           
           
4.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรร     √     ด าเนินการ 
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและ          แล้ว* 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ           
ต่อต้านการทุจริต           
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน           
ทุจริต           

 
*หมายเหตุรายละเอียดการด าเนินการอยู่ในรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพงิิิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.2563  



รายงานผลการด าเนินการ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบ้านโพนแพง 
สึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ด ำเน นการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถำนศึกษำ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3(พ.ศ. 2560-2564) 
และเป็นไปตามแนวทางการจัดกำรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทางหลักิ3ิิแนวทาง 
ประกอบด้วยิิ1) สร้างจ ตส ำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริติิ2)สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพงิิประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ประกอบด้วยิิสำระส ำคัญคือส่วนที1่ิิบทสนทนำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด ำเน นงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
(ITA) ส่วนที่2บริบทที่เกี่ยวข้องได้แก่ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายค ำสั่งที่เก่ียวข้องิิส่วนที่3แผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการโรงเรียนบ้านโพนแพงิประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ. 2563 แสดงรำยละเอียดว สัยทัศน์พันธก จและยุทธศำสตร์ 
ของแผนปฏิบัติการฯดังกล่าวความเชื่อมโยงของการจัดทและข้อมูลชื่อโครงการาแผนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส่วนที่ิิ4 
รายงาน ผลกำรด ำเน นกำรตามแผนปฎิบัติการ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ำแผนปฏิบัติการ 
และปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพงิิประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ. 2563ิิจนส ำเร็จิิเพ่ือ เป็นกรอบทิศทาง 
ในกำรด ำเน นกำรป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ นโยบายส ำคัญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านโพนแพง



ส่วนที่ิ 1ิิบทน า 
 
ความเป็นมา 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น 

อุปสรรคส ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจร ต 

ทางตรงไม่ซับซ้อนอาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ 

ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 

มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรากฏในด้านการส่งเสริม 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ10.5ิ ใช้มาตรการทางกฎหมาย ิการปลูกฝังค่านิยม ิคุณธรรม จริยธรรมและจ ตส ำนึกในการรักษาศักดิ์ศริี 

ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตกับการควบคูบ่ริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก 

แก้ไขกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส 

ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืด 

เวลานาน ซ้ ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชนิ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริติระยะที่3ิ(2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเน นกำรของทุกภาค 

ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการและนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจ ตส ำนึก 

ให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันปราบปรามการทุจริต 

อย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบำทส ำคัญต่อกระบวนการอย่างมสี่วนร่วมิโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม 

สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย ถ่วงดุลอ ำนำจควบคู่กับกำรพัฒนำกฎหมำย 

กฎระเบียบตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่องโดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริต 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีเริ่มแนวคิดในกำรบร หำรปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์กำรด ำเน นงำนด้ำนป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการ 

การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีกำรค ำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่วิ่ำ 



จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ 

เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 

การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลกำรด ำเน นกำรตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ 

สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในกำร 

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า 

สากลิิิคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่11ตุลาคม2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปราม 

การทุจริต ระดพนยะที่3ิิ(พ.ศ. 2560 – 2564) ิซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

ZeroToleranceิ( and Clean Thailand)” ก ำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ ต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ิ6ิด้านได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน ต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนง 
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ รับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯระย3ิคือประเทศไทยมีค่าดัชนีการที่ รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ50 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก ำหนดแนวทางการจัดท ำแผนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการิ4ิปีและแผนปฏิบัติราชการประจ ำปี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท ำแผนปฏ บัต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ 
ค ำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติิิ20ปีิ(พ..2561 – 2580) ิยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
การทุจริต ระยะที่3ิ(พ.ศ.2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ20ปี (พ.ศ.2560 – 2579) จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏ บัต กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต โรงเรียนบ้านโพนแพงิิ
ประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ. 2563 ิฉบับนี้ 

โรงเรียนบ้านโพนแพงิิจึงได้จัดท ำแผนปฏ บัต กำรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ2563. เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในกำรด ำเน นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขำต และนโยบำย 
ส ำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริ ต ิการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 



ข้อมูลของโรงเรียนบ้านโพนแพง 
โรงเรียนบ้านโพนแพง ตั้งอยู่ที่บ้านโพนแพงิหมู่ที่1 ต.โพนแพง อ.ม่วงสำมส บิิจ.อุบลรำชธำนี 

34140ิิโทรศัพท์ิ ิ0945125111 ิิที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ จดกับ บ้านผี้ง ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ทิศใต้ จดกับ บ้านเป็ด ต.โพนแพงิอ.มว่งสำมส บ 
จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันออก จดกับ บ้านฟำกห้วย ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันตก จดกับ 
บ้านชักแล่นิต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ท้ังหมด 22 ไร่ 8 ตารางวา 

พ้ืนทีเ่ขตบริการประกอบด้วย หมู่ที่ิ1ิบ้านโพนแพงิหมู่ที่ 2 บ้านฟำกห้วย หมู่ที่ 3 บ้านชักแล่น 
หมู่ที่ 4   บ้านโนนตำลิต.โพนแพง .ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีิิิิโรงเรียนบ้านโพนแพง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง 
ต.โพนแพงิิอ.ม่วงสำมส บิิจ.อุบลราชธานีิิ34140 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2461ิโดยอำศัยศำลำวัดบ้ำนโพนแพง เป็นที่เล่ำเรียน 
แบ่งกำรเรียนกำรสอนออกเป็นิ4 ชั้นิิมีนำยเพ็งิิสำรักษ์ิิด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่คนแรกิิปีิพ.ศ.ิ2469  ได้ย้ำยโรงเรียนจำกวัด
บ้ำนโพนแพงมำสร้ำงอำคำรชั่วครำวิิในที่ด นทำงท ศตะวันตกของหมู่บ้ำนิิซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนโพนแพงิิจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ิ6 มีนำงบุญปองิิก้อนทรัพย์ 
เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
พันธกิจ 

1. จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่ำน ยมิ12 ประกำริิเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. จัดกำรพัฒนำก จกรรมโครงกำรต่ำงๆให้ครอบคลุมทั้งิ4 งำนหลัก 
4. ปลูกฝังกำรด ำรงชีว ติิตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียง 

กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์โรงเรียนบ้านโพนแพง กลยุทธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่1ิิการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับโรงเรียนบ้านโพนแพง 
กลยุทธ์ที่2ิิการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่3ิิการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่4ิิการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกำรด ำเน นงำนของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrityand Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนบ้านโพนแพง 
 ส ำนักงำนป.ป.ช.ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและปรำบปรำม 
เปิ็น กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีกำรด ำเน นงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกำรด ำเน นงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity ( andิTransparency 
Assessment:ITA) โดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ การประเมินมาใช้ประเมิน 
โรงเรียน 



 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกำรด ำเน นงำนของโรงเรียนได้เร ่มด ำเน นกำรใน

ปีงบประมำณ  พ.ศ.2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ตำมล ำดับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกำรด ำเน นงำนของโรงเรียน(Integrity andTransparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการขอหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ 
ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จาก 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกำรด ำเน นงำนของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็นิ5ิดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปร่งใสิTransparency( Index) 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิดิAccountability( Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานิCorruption( - Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กริIntegrityิ( Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงานในหน่วยงานิWork (Integrity Index) 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกำรด ำเน นงำนของหน่วยงานภาครัฐิIntegrity  
(and Transparency Assessment: ITA) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯิ3ิเครื่องมือมีิ  ได้แก่ 
1) แบบส ำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ิิ( Evidence– Based ) 
2) แบบส ำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในิ(Internal)  
3) แบบส ำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกิ(External)ิิ 

แนวทางการจัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพง ประจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ2563. 

การจัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพง 
ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ2563ิิ มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพงิิิประจ ำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 
และ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพงิิประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2563 ต่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงำน
ถือปฏ บัต 



 
ส่วนที่ิ 2ิิบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะิ20ิ ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพิื่อ 

กรอบกำรก ำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ชาติการบริหารราชการแผ่นดินการจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก 
หน่วยงานจะถูกก ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ20ปี)ิและยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ5 
ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง 
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสริ้ำง 
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปีิิ(พ.ศ.2561 – 2580) ิดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ 

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรกัษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง 

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก ำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนกำรของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

ิิิิิิิิิ (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร 
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
ิิิิิิิิิิ(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนาSME สู่สากล 
ิิิิิิิิิ (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาระบบชายแดนและ 
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 



(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการวิจัย และพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

ิิิิิิิิิ (2) วางระบบบริหารจัดการน้ ำให้มีประสิทธิภาพทั้งิ25ิลุ่มนิ้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ  
ิิิิิิิิิิิิิิิอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดกำรก ำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต3(พ.ระยะที่ศ.2560- 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตZeroTolerance( & Clean Thailand) 

 
 



พันธกิจ 
 สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจร ตยกระดับธรรมำภ บำลในกำรบร หำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏ รูป 

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตCorruption( Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50 
วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองPolitical( Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดกำรหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ 

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริตCorruption( Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน 

ระดับท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนกำรด ำเน นงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบโดยก ำหนดยุทธศาสตร์กำรด ำเน นงานหลักออกเป็นิิ6ิิยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่1“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม“ไม ่ทนต่อให้เกิดภาวะที่ การทุจริต” 

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังความพอเพียงซื่อสัตย์มีวินัย สุจริต เป็นการด ำเน นกำรผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนทิี่ท ำ
หน้ำท ี่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่1ิิก ำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ิิยุทธศาสตร์ที่1สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 
กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวิัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ การน ำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต 
ผลประโยชน์ส่วนรวม แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

 ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐาน 
 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ 
 ประกาศใช้อย่างจริงจัง 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแติ่ปฐมวัย 
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 

 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับ 
 ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 2.3 พัฒนาจิตส ำนึกสาธารณะ 
 2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพิื่อ 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



ยุทธศาสตร์ที่2“ิยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก 

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ 
รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ ำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริ ต 
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชนไทย 
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไปด้วย 
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน 
การทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศาสตร์กำรเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจร ต 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการเจตจ ำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ 
 สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
 2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
 การขัดเกลาพฤติกรรม 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปิ็น 3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน 
เครื่องมือต้านทุจริต กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน 

 ทุจริต 
 3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
 การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต 
 แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนกำร 
 สอนในทุกระดับ 
 3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน 
 การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลงัการมีสว่นรว่มของชมุชน(Community) 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทิุจร ต 4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุ 

 ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือ 
 และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
 (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐาน 
 ของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทิุจร ต 



 
ยุทธศาสตร์ที่2ิิก ำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่2ิิก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  

1. พัฒนากลไกกำรก ำหนดให้นักการเมืองแสดง ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ 1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ ำนง 
เจตจ ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ิิิิิิิิิิทำงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

 
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ำรงต ำแหน่งทำง 
 



 ทางการเมือง 
 1.2 ก ำหนดให้พรรคการเมืองจัดท ำเอกสำรแสดง 
 เจตจ ำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ 
 ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
2. เร่งรัดกำรก ำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2.1 ศึกษาและก ำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรต ดตำม 
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระยะ มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

 เจ้าหน้าที่รัฐ 
 2.2 การก ำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
 นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
 คุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และ 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก ำหนดกลยิุทธ์ 
มาตรการสำหรับเจตจ ำนงในการต่อต้านการทิุจร ต และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมือง 

 การต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและทิุจร ต 
 3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง 
 ในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ  
 เจตจ ำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรำม 
 การทุจริต 
 3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับ 
 ประชาชน 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการ 4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ จัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรำม 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
สัดส่วนเหมาะสมก ับการแก้ปัญหา 4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรร 

 งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริต 5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อติ้ำน 
สำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้กำร ทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
สนับสนุนทุนตั้งต้น 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริต 

 ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและ 6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทาง 
การดำเนินงานตามเจตจ ำนงทางการเมืองของพรรค การดำเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ 
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือก 

 6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการใน 
 ป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคกำรเมือง 
 ได้หาเสียงไว้กับประชาชน 



ยุทธศาสตร์ที่“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”3 
การทุจริตเชิงนโยบายPolicy( Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง 
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด 
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนำจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
ระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์“สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง 
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม 
ขั้นก่อตัวนโยบายPolicy( Formation)ขั้นการกำหนดนโยบายPolicy( Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 

ิิ(Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ(PolicyImplementation) ขั้นการประเมินนโยบายิ 
ิิ(Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ(PolicyFeedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่3ิิิก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
 1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน 
 จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
 1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใชอ้ำนำจของ 
 ฝ่ายบริหาร 
 1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส 
 ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริต - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงาน 
นโยบาย(Policy Cycle Feedback) นโยบาย 
3. การพัฒนานวัตกรรมส ำหรับการรายงานและ - การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาค 
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไปปฏิบัต  เอกชน สื่อมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนรวม 

 ในการตรวจสอบ 
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรูิ้ 
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น 

 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบาย 
 โปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครอง 
 ท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์ที่“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”4 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้ 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำงขึน้ให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่ 
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ิิกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ิิกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจร ต 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหำ 
 การทุจริตในแต่ละระดับ 
 1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหวิ่ำง 
 ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา 
 สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน 
 การทุจริต 
 1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และ 
 ประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจร ต 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

 2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำร 
 ทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำ 
 ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพืิ่อ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
ลดปัญหาการทุจริต ระบบบริหารงานสาธารณะเพ่ือลดขั้นตอน หริือ 

 กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้ 
 หาข้อมลูเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  
 (เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร 
สร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด 
 (Integrated MarketingCommunication : IMC) 
 เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ดำเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนว หน่วยงาน 
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจร ต 5.2ิิกำรบูรณำกำรระบบกำรประเม นด้ำนคุณธรรม  



  
   



ประเทศไทย  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลัก 6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิ บำล 
บรรษัทภิบาล  6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร 

  ภาคเอกชนที่ปฏิ บัต ตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วน 
  เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาด 
7. 
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน 
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ 

  อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค ์
  สำหรับการป้องกันการทุจริต 
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการ 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านกำร การทุจริต 
ทุจริต ค.ศ. 2003UnitedNationsิิ( Convention 8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหนิ้ำที่รัฐ 
againstCorruption : UNCAC)  ให้รองรับการป้องกันการทุจริต 

  8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจิ้ำง 
  การจัดการคลังของรัฐ 
  8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ 
  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวก ับการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”5 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ 
ิด ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย(Legislation)( การบังคับใช้กฎหมายEnforcement)( 
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผ ดJudiciary)( การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก  
การด ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่ำง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกด ำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำ การทุจริ ต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผล 
 ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ิิิิกำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริ ตให้มี ิิิิิิิิิิิ1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

ประสิทธิภาพ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีควำมถึงได้โดย 
ง่ำย 

 1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 



 
 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและควำม 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ 

 หนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจาก 
 การทุจริต 
 2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ 
 ทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาส 
 ทุจริต 
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษใน 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต 
การปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ประสิทธิภาพ 3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปราม 

 การทุจริต 
 3.3 การพัฒนากลไกพิเศษFast( Track) ในการ 
 ปราบปรามการทุจริต 
 3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริต 
 ของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้ 
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของกำร ทันต่อพลวัตของการทุจริต 
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อ 
มาตรฐานสากล สนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปราม 

 การทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตาม 
 สนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในกำร 
 เสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
 การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตาม 
 ความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริ ต 
 4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะ 
 แตล่ะพ้ืนที่ของประเทศ 
 4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
 การบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือ 
 วินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ 
 เจ้าหน้าที่รัฐ 
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรำม 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรำม 
การทุจริต การทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจร ต 

 5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรำม 
 การทุจริต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที“่ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต6Corruption( Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ 
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีกำร 
ส ำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำ งาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ 
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ิิิกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่6ิิิกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิแนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนิี ิิิิ1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิ เครำะห์ 
 

 5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน 
 สื่อสาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน 
 ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง 
 ประกอบการปราบปรามการทุจริต  
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานWitness)( 
แจ้งเบาะแส(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ และผู้ให้เบาะแส(Whistleblower) ที่มีความ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต น่าเชื่อถือและสริ้ำงความมั่นใจแก่ผู้ถูกกล่ำวหำ 

 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าทีิ่ 
 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจร ต 
 6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้ง 
 เบาะแสในคดี  
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยำ 7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีด 
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจร ต ความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยา 

 ให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตNontraining)( 
 7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริ ต 
 ความรู้ ทักษะและขีดความสามารถท่ีเป็นมา 
 และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training) 
 7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
 และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจร ต 
8. การเปิดโปงผู้กระท ำความผิดให้สาธารณชน - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทำการ ช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เหนือ 
ทุจริตเมือ่คดีถึงที่สุด การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทจุร ต - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ 
ระหว่างประเทศ เพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

 กรอบกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
 เปลี่ยนแปลงไป  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามกำร 

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอำนาจตามตัวบท 

กฎหมายตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น อุปสรรคต่อ 
การทำมาหากินและการดำรงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้ำที่บำงส่วนกลำยเป็นสำเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศเพรำะต ดขัดที่ 
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 
ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซับ 
ซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ ำเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บำงครั้งมีกำรปล่อยปละละเลยสลับกับกำรเข้มงวด
กวดขันจัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมลิ้ำในสังคม 
ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่รำยงำนประจ ำปี หรือผลการสำรวจประจ ำปี 
ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และความสะดวกหรือยากง่ายในการทำ 
ธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ 
ท้องถิ่นทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ ำนาจหน้าที่ซิ้ำซ้อนหรือกลั่นกรองกันหรือมีเส้นทาง 
ปฏิบัติงานที่ยืดยาวปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบในประเทศให้ 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทน 
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ แบบใหม่ 
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ 
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจศักยภาพในการเพ่ิมกำร 

ิิแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการ ิิิิิ 
ิิตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถดำเนินการได้ 

รับรู้การทุจริต(CorruptionPerceptions Index สำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส ำหรับ 
:CPI)ของประเทศไทย อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริติ(CPI)   

 1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยก 
 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ(CPI)  
 1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการ 
 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ(CPI) 
 1.4 การจัดการการรับรู้ิ(Perceptions)   
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดิับ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ดัชนีการรับรู้การทุจริตCorruptionPerceptions( 3 (ยุทธศาสตร์ที่1-ยุทธศาสตร์ที่5)เพ่ือยกระดับ 
Index : CPI)ของประเทศไทย ดัชนีการร ับรูก้ารทุจริต(CPI) (ของประเทศ   

 2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิน 
 ตามยุทธศาสตร์   



10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประจ ำ 
หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
เสียโอกาสหรือนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพรถให้บริการเชิงรุกสามารถ 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง 
ส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุม ต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกบริการถึงตัวบุคคลผ่านการให้ 
ระบบศูนย์บริการร่วมิณ จุดเดียว (OneStopService) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา 
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มี ประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคา่นิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา 
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิ ทธ ภำพ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
หรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็นเกินควรสร้างภาระแก่ประชาชนหรือเปิดช่องโอกาส 
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอน 
ใช้เวลานาน ซิ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแหิ่งกำร 
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำ การทจุร ต 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดีให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐและรวมทั้ง 
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนทั้ งจะน ำกรณีศึกษาที่ เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการ 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าห น้าที่การมี  
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน 
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่องเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมิีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกขัดขวาง 



นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอยิ่ำง ทางการ 

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่ำกระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส 

และAnti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มี 
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามนิ้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนำชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นาย 
เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ 
ใดๆ ทั้งสิ้นสิ่งที่ส ำคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการ 
เติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในศริีษะบรรยากาศและการสนทนา เพราะการไม่ 
โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท ำ 
 

ค ำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก ำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
 



แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วิสัยทัศน์:โรงเรียนบ้านโพนแพง  จะมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกฝ่ำยเพื่อจัดกำรศึกษำพัฒนำคณุภำพผู้เรียนให้มีคณุภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
กำรศึกษำิมีควำมรับผ ดชอบิมีว นัยิใจสัตย์ซื่อิยดึถือควำมพอเพียงิพัฒนำโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูข้องชุมชน 
พันธกิจ: 

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 
เป้าประสงค์: 

เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI)ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 3256:  

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

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทน 
ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)  

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ิ4 
ผลกำรด ำเน นงำน 

 
ตามที่โรงเรียนบ้านโพนแพงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
โรงเรียนบ้านโพนแพง พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการ 

เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงได้ดำเนินการดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่1สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ ก ำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
วัตถุประสงค์ 

          1.1สร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตให้ดำรงตนอย่าง  
มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบ้านโพนแพง 

1.2 ผลการดำเนินการ 
-ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
-การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
-การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติให้ 

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต  
1.3 ผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโพนแพงร้อยละ100 มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้ 

เป็นไปตามแนวทางเรื่องรณรงค์ป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและมีความเข้าใจและแยกแยะในเรื่องที่ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน)ได้มากย ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรในโรงเรียนบ้านโพนแพงทุกคนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกรงกลัวในบทลงโทษการกระทำ
การทุจริตและ รับทราบถึงความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันการทุจริตและบทลงโทษของการทุจริตโรงเรียนบ้านโพนแพง 

2.1 วัตถุประสงคิ์ 
2.1.1 สร้างจิตส ำนึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตให้ด ำรงตน 

อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
2.1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบ้านโพนแพง 
2.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่๑และ ๔ (ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตระยะที่๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
2.3 ผลการด ำเนินงาน 

 
 
 



เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโพนแพงร้อยละ90 มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้ 

เป็นไปตามแนวทางเรื่องรณรงค์ป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและมีความเข้าใจและแยกแยะในเรื่องที่ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน)ได้มากยิ่งขึ้น 
 เชิงคุณภาพ 

บุคลากรในโรงเรียนบ้านโพนแพงทุกคนมีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกรงกลัวในบทลงโทษการกระท ำการทุจริตและ 
รับทราบถึงความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจำปีิิ2563  
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส ำนึกต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
3.1 วัตถุประสงค์ 
3.1.1 สร้างจิตส ำนึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตให้ด ำรงตนอย่าง 

มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
3.1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบ้านโพนแพง 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่๑และ ๔ (ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรำบปรำมการ 

ทุจริตระยะที่๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
3.3 ผลการด ำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนบ้านโพนแพงมีระบบICT ที่ทันสมัย เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโพนแพงมีผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมา 



 



 
 
 





 



   
 


