
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด ำเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
      โรงเรียนบ้านโพนแพง 
ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ2562 



ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด ำเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบา้นโพนแพง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256 2 ด ำเนินการภายใตโ้ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ระยะท่ี3  พ.ศ. 
2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจดัท ำงบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ ป้องกนั
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแ้นวทางหลกั  ประกอบดว้ย1) 
สร้างจิตส ำนึก และปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริต  2)สร้างกลไกป้องกนัการทุจริต และ 
3)เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ประกอบดว้ยสาระส ำคญั1 คือบทน ำ ส่วนท่ีเป็นแผน 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบา้นโพนแพงประจ ำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ผล  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด ำเนินงานของโรงเรียน  (ITA) ส่วนท่ี2 การด ำเนินการตามแผน 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ส่วนท่ี 3 รายงานผลการด ำเนินการตามแผนป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริต 
ของโรงเรียนบา้นโพนแพง ประจ ำปีงบประมาณ 2562 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัท ำรายงานผลการ ปฏิบติังานตามแผน
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ ำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบา้นโพนแพง จนส ำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน 
กำรด ำเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายส ำคญั 
อนัจะส่งผลใหก้ารทุจริตในการปฏิบติัราชการลดนอ้ยลง 
 
 

โรงเรียนบา้นโพนแพง 



บทที่๑ บทน ำ 
 

ความเป็นมา 
การทุจริตในสังคมไทยระหวา่งช่วงเวลากวา่ทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอยา่งมหาศาลและเป็น อุปสรรค 

ส ำคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจสังคมการเมืองไทย ในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริต 
ทางตรงไม่ซบัซอ้นอาทิการรับสินบนการจดัซ้ือจดัจา้งในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซบัซอ้นมาก 
ข้ึนตวัอยา่งเช่นการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตขา้มแดนขา้มชาติซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ อีกมำกมำย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกวา้ง 

รัฐบาลไดต้ระหนกัในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดบัชาติ พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตปรากฏในดา้นการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ขอ้๑๐.๕ 
ใชม้าตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส ำนึกในการรักษาศกัด์ิศรี 
ของความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตยสุ์จริตควบคู่กบัการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัอยา่งเคร่งครัดยกเลิกหรือ 
แกไ้ขกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆท่ีไม่จ ำเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการ 
ทุจริตเช่นระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งการอนุญาตอนุมติัและการขอรับบริการจากรัฐซ่ึงมีขั้นตอนยดืยาวใช ้เวลานาน 
ซ ้ ำซอ้นและเสียค่าใชจ่้ายทั้งของภาครัฐและประชาชนประกอบกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางการด ำเนินการของทุก ภาคส่วนในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริม ปลูกจิตส ำนึก 
ใหส้ังคมไทยมีวนิยัและยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กบัการพฒันาเครือข่ายป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตอยา่งบูรณาการโดยใหป้ระชาชนมีบทบาทส ำคญัในกระบวนการด ำาเนินงานอยา่งมีส่วน 
ร่วมโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมสร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยา่งแทจ้ริงในการตรวจสอบควบคุม กระจาย ถ่วงดุล 
อ ำนาจควบคู่กบัการพฒันากฎหมายกฎระเบียบตลอดจนพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะบบ 
ขอ้มูลสารสนเทศรวมทั้งพฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งมี 
จรรยาบรรณและต่อเน่ืองโดยยทุธศาสตร์ดงักล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
อยา่งรวดเร็วต่อเน่ืองและบทเรียนท่ีไดรั้บจากการแปลงยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตทั้งสองฉบบัท่ีผา่นมาสู่การปฏิบติัจึงไดมี้การริเร่ิมแนวคิดในการปรับปรุงยทุธศาสตร์ชำติ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและสถานการณ์การด ำเนินงานดา้นการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัโดยจะตอ้งสามารถตอบโจทยต่์อปัญหาหรือสถานการณ์ 
การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่ำงเผชิญอยูจ่ริงตอ้งมีการค ำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่วา่ 
จะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควชิาการองคก์รสาธารณะส่ือมวลชนและภาคประชาสังคม เพื่อให ้
เขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการจดัท ำยทุธศาสตร์ชาติการแปลงยทุธศาสตร์ชาติไปสู่ 
การปฏิบติัการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด ำเนินการตามยทุธศาสตร์ให้รัฐสภาและสาธารณชนชาติ 



ไดรั้บทราบในทุกปีงบประมาณทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการบูรณาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อตา้นการ 
ทุจริตทุกรูปแบบอยา่งเขม้แข็งเพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี11ตุลาคม2559 เห็นชอบยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงก ำหนดวสิัยทศัน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง 
ชาติตา้นทุจริต   (Zero Tolerance and Clean Thailand) ก ำหนดพนัธกิจหลกัเพื่อสร้างวฒันธรรมการ 



 
ต่อตา้นการทุจริตยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมี้มาตรฐานเทียบเท่าสากลผา่นยทุธศาสตร์๖ ดา้นไดแ้ก่สร้างสังคมท่ีไม่ 
ทนต่อการทุจริตยกระดบัเจตจ ำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตสกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พฒันาระบบ
ป้องกนัการทุจริตเชิงปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตและยกระดบัดชันี 
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยเป้ำประสงคข์องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะท่ี๓ คือประเทศไทยมีค่าดชันี 
การรับรู้การทุจริต (CPI ) สูงกวา่ร้อยละ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ 
ส ำนกังาน ป.ป.ช. ร่วมกบัส ำนกังานป.ป.ท. ไดก้  ำหนดแนวทางการจดัท ำแผนปฏิบติัการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหส่้วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ 
มาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบติัโดยก ำหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีและแผนปฏิบติั ราชการประจ ำปี 
โดยใหย้ดึกรอบยทุธศาสตร์หลกัท่ีใชใ้นการจดัท ำแผนปฏิบติัการปูองกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค ำนึงถึงความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท บูรณาการ
ป้องกนัและปราบปรารทุจริตและประพฤติมิชอบมกระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ำมาสู่ การจดัท ำ แผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพง ประจ ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบัน้ี 

โรงเรียนบา้นโพนแพง จึงไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ส ำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลเขต 1 ประจ ำปีงบประมาณพ.ศ. 2562  เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 
ในกำรด ำเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและนโยบายส ำคญัอนัจะส่งผล 
ใหก้ารทุจริตในการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการลดนอ้ยลง 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrityand Transparency Assessment – ITA) ของ โรงเรียนบำ้นโพนแพง 

ส ำนกังาน ป.ป.ช. ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริตและเป็น 
กลไกในการสร้างความตระหนกัใหห้น่วยงานภาครัฐมีการด ำเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใชช่ื้อวำ่ 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 

Transparency Assessment:ITA) โดยส ำนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษาไดพ้ฒันานวตักรรมเคร่ืองมือ 
การประเมินมาใชป้ระเมินโรงเรียน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของโรงเรียนไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรมำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.  2559  เป็นตน้มาและมีการขยายขอบเขตและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนตามล ำดบั 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของโรงเรียน (Integrity andTransparency Assessment: 
ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบติัราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ 
ตั้งแต่การบริหารงานของผูบ้ริหารและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมีการประเมินภำยในหน่วยงาน “ระบบงาน” และ 
“วฒันธรรม” ในหน่วยงานตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานในภาพรวมท่ีสะทอ้นไดจ้าก 
การรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 



 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯแบ่งออกเป็น 5 ดชันีดงัน้ี 
1) ดชันีความโปร่งใส(Transparency Index) 
2) ดชันีความพร้อมรับผดิ(Accountability Index) 
3) ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน(Corruption - Free Index) 
4) ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร(Integrity Culture Index) 
5) ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน(Work Integrity Index) 
เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
1) แบบส ำรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ (แบบส ำรวจEvidence – Based) 
2) แบบส ำรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (แบบส ำรวจภำยใน Internal) 
3) แบบส ำรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก(แบบส ำรวจภำยนอก External) 



บทท่ี๒ กำรด ำเนินงำน 
 
โรงเรียนบำ้นโพนแพง ไดด้ ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำ  
ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 โดยไดรั้บจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2562 แผนงำนบูรณำ
กำรป้องกนัปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตประจำปีงบประมำณพ.ศ.2562 
ยทุธศำสตร์ท่ี1:สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริตกำรด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์ท่ี ๑มีเป้ำหมำยมุ่งเนน้ให้
ควำมส ำคญัในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมใหเ้กิดภำวะท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริตโดยเร่ิมตั้งแต่กำรปูองกนั
และกำรสร้ำงสังคมดว้ยกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกระดบัช่วงวยัตั้งแต่ปฐมวยัเพื่อสร้ำงวฒันธรรม
ต่อตำ้นกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียงมีวนิยัซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นกำรด ำเนินกำรผำ่นสถำบนัหรือกลุ่มตวั
แทนท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรกล่อมเกลำสังคมใหมี้ควำมเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีมีจิตสำธำรณะจิตอำสำและควำมเสียสละ
เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้ำงใหทุ้กภำคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อตำ้นกำรทุจริตในทุกรูปแบบกำรด
เนินกำรจะก ำหนดกลยทุธ์แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์และตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จเพื่อใหทุ้กส่วนรำชกำรใน
สังกดักระทรวงน ำไปก ำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรของส่วนรำชกำรต่อไป 

     เป้ำประสงค ์            กลยทุธ ์     โครงการ/กิจกรรม          ตวัช้ีวดั 
บุคลำกรทุกระดบัมี 
  จิตส ำนึกและ 
พฤติกรรมท่ีสำมำรถ 
แยกแยะระหวำ่งผล 
ประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี 
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่กำรเป็นบุคคล 
ตน้แบบ 

1. กำรประกำศ 
เจตนำรมณ์บริหำรงำน 
ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์
และก ำหนดนโยบำย 
คุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 

1. กำรประกำศเจตนำรมณ์/ 
ก ำหนดนโยบำย 
- กำรประกำศเจตจ ำนง 
กำรบริหำรงำนดว้ยควำม 
ซ่ือสัตยสุ์จริต 
- กำรประกำศนโยบำย 
คุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
- กำรออก/ติดตำมแนวทำง 
กำรปฏิบติัเก่ียวกบั 
กำรใหแ้ละรับของขวญั 
เพื่อใหบุ้คลำกรถือปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 
ของรัฐบำล และนโยบำย 
กระทรวงในกำรส่งเสริม 
กำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

1. ร้อยละของควำม 
ส ำเร็จในกำรปฏิบติั 
ตำมแนวทำงปฏิบติั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.สร้ำงจิตส ำนึกให้ 
บุคลากรทุกระดบั 

2.โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมและ 

2. ร้อยละของ
บุคลากรผูเ้ขา้ร่วม 

 2.1 สร้างจิตส ำนึกที ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกนั กิจกรรมมีความตระหนกั 
 ตวับุคคลใหต้ระหนกั การทุจริตในโรงเรียน รู้ และไดรั้บการปลูกฝัง 
 ปัญหาและผลกระทบ 2.1 ปลูกฝังและสร้าง ใหมี้ทศันคติและค่านิยม 
 ของการทุจริต ให้ด ำรง จิตส ำนึกและค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต2.2 
 ตนอยา่งมีศกัด์ิศรี การต่อตา้นและไม่ทนต่อ ร้อยละของจ ำนวน 
 เกียรติภูมิ การทุจริต บุคลากรเป้ำหมายมีควำม 
 2.2. ปรับฐานความคิด - จดัเสวนา "เขตสุจริต ตระหนกัและปฏิบติั 
 บุคลากรใหส้ามารถ ไม่คิดคอร์รัปชนั"2.2 หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม 
 แยกแยะระหวา่ง ปรับฐานความคิด แนวทางเร่ือง 
 ผลประโยชน์ส่วนตวั บคลากรใหส้ามารถแยก ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 และผลประโยชน์ ระหวา่งผลประโยชน์  
 ส่วนรวมในการ ส่วนตวัและผลประโยชน  
 ด ำเนินงาน ส่วนรวม  
  - การประชุมเชิปฏิบติั  
  การ"การกระท่าท่ีถือเ  
  เร่ืองผลประโยชน์ทบั  
  ซอ้น"  
  - การสร้ำงความรับรู้เร่ือง  
  ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
  ใหก้บัขา้ราชการใหม่  
 3. ส่งเสริมการสร้าง 3. ส่งเสริมกิจกรรมท ำ 3. ร้อยละของจ ำนวน 
 คุณธรรมและจริยธรรม ความดีเพื่อสาธารณะ บุคลากรท่ีไดรั้บการ 
 ในการปฏิบติังานเพื่ แบ่งปันลดความเห็นแก่ พฒันาความรู้เก่ียวกำร 
 ต่อตา้นการทุจริต ตวัโดยยดึหลกัพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรม 
  วนิยัสุจริต จิตสาธารณะ และสามารถน ำความรู้ 
   ท่ีไดรั้บไปประยกุต ์
   ในการปฏิบติัหนา้ที 



ยุทธศาสตร์ที่4:พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก ยทุธศาสตร์น้ีมุ่งเนน้การพฒันากลไกและกระบวนงาน 
ดา้นการป้องกนัการทุจริตของประเทศไทยใหค้วามเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพมากเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือใหก้ารทุจริต 
เกิดยากข้ึนหรือไม่ เกิดข้ึนโดยอาศยัทั้งการก ำ หนดกลไกดา้นกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆ 
ตลอดจนเสริมสร้าง การปฏิบติังานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี้ธรรมาภิบาลมากยิง่ข้ึน 

เป้ำประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
1. โรงเรียนมีผลกำร 
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนเป็นไป 
ตำมเป้ำหมำย หรือ 
สูงกวำ่เป้ำหมำย 
เพื่อผลกัดนัให้ดชันีย ์
ภำพลกัษณ์คอร์รัปชนั 
(CPI)ของประเทศไทย 
เพิ่มสูงข้ึน 

1. พฒันำและยกระดบักำร
ท ำงำนใหส้อดคลอ้งกบักำร
ประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐ(ITA) 
2. ขบัเคล่ือนนโยบำย 
และยทุธศำสตร์ดำ้นกำร 
ป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริต และประพฤติ 
มิชอบสู่กำรปฏิบติั 
3. สร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกบั 
บทบำทหนำ้ท่ี และกำร 
ด ำเนินงำน ในดำ้นกำร 
ส่งเสริมจริยธรรม และ 
ต่อตำ้นกำรทุจริต 
4. พฒันำรูปแบบวธีิกำร 
เน้ือหำสำระ แลช่องทำง 
ใหเ้หมำะสมสอดคลอ้ง 
กบัควำมตอ้งกำรของ 
กลุ่มเป้ำหมำยทุกระดบั 

1. พฒันำเกณฑม์ำตรฐำน
กำรประเมินดำ้นคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำน 
- กำรเขำ้รับกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม 
โปร่งใสกำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียน(ITA) 
 - กำรประชุมเตรียมควำม 
พร้อมกำรตอบแบบ 
ส ำรวจหลกัฐำนเชิง 
ประจกัษป์ระจ ำปี2562 
- กำรประชุมช้ีแจงให้ 
ปฏิบติัตำมแนวทำงกำร 
ประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสฯ 
2. กำรจดัท ำแผนปฏิบตัร 
กำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ของโรงเรียนประจ ำปี 
2562 
3. ประชุมฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบติักำรหวัหนำ้ 
เจำ้หนำ้ท่ีและเจำ้หนำ้ท่ี 
งำนพสัดุ 
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพ 
กำรตรวจสอบภำยใน 

1. ค่ำคะแนนเฉล่ียกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของโรงเรียน(ITA) 
2. หน่วยงำนมี 
แผนปฏิบติักำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำร 
ทุจริต ประจ ำปี2562 
3. บุคลำกรท่ี 
รับผดิชอบงำนพสัดุมี 
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
สำมำรถปฏิบติังำนได ้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ4.1 
สพป.อบ.1 มีกำร 
เบิกจ่ำยและมีกำร 
ด ำเนินงำนตำมหลกั 
ธรรมำภิบำล 
4.2 สถำนศึกษำมีกำร 
บริหำรงบประมำณ 
ถูกตอ้งตำมระเบียบ 
แบบแผนของทำง 
รำชกำรดว้ยควำม 
โปร่งใส 

 



  5. สร้ำงส่ือ 
ประชำสัมพนัธ์ 
แนวสร้ำงสรรคเ์พื่อให้ 
เขำ้ถึงไดง่้ำยน่ำสนใจ 
และกระตุน้ใหป้ระชำชน 
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
กำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
- ส่ือประชำสัมพนัธ์ 
รณรงคต่์อตำ้นกำรทุจริต 
- คู่มือป้องกนั 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(กรณีศึกษำท่ีอำจเกิด Do& 
Don't) 
 -แผน่พบั 
ZEROCORRUPTION 
JOURNALประจ่ำปี 
2562 
6. กำรจดัท ำและ ด ำเนินกำร
ตำม ยทุธศำสตร์ 
ประชำสัมพนัธ์โดยกำร มี
ส่วนร่วมของ ผูรั้บบริกำร 

5. จ ำนวนรูปแบบ 
กำรประชำสัมพนัธ์ 
ในดำ้นกำรต่อตำ้นกำร 
ทุจริต เพื่อสร้ำงกำร 
รับรู้ 
6. ร้อยละของควำม 
พึงพอใจขอ 
ผูรั้บบริกำร 
ต่อระบบบริหำร 
จดักำรงำนส่ือสำรเพื่อ 
ต่อตำ้นกำรทุจริต 
(ช่องทำง/กำรน ำเสนอ 
ขอ้มูล) 

 
 



 
กำรรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำร/กิจกรรมตำมยทุธศำสตร์ท่ี 1และ 4 
- กำรประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
- กำรประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
- กำรออก/ติดตำมแนวทำงกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรใหแ้ละรับของขวญัเพื่อใหบุ้คลำกรถือปฏิบติัให ้
เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลและนโยบำยกระทรวง ในกำรส่งเสริมกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนบำ้นโพนแพงไดด้ ำเนินกำรตำมแผนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปี งบประมำณ 2562 ท ำ 
ใหบุ้คลำกรโรงเรียนบำ้นโพนแพงไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกิจกรรมท่ี ด ำเนินกำรดงัน้ี 
1.มีทศันคติและค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต 
2.มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมท่ีสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.กำรด ำเนินกำรทุกกิจกรรมเป็นไปตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค 
1.ควำมล่ำชำ้ของงบประมำณท ำใหก้ำรด ำเนินกำรตำมแผนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตบำง กิจกรรมตอ้ง
ด ำเนินกำรส่งผลใหล่้ำชำ้ด ำเนินกำรช่วงระยะเวลำปลำยปีงบประมำณ 
2.กำรจดัสรรงบประมำณยงัไม่เหมำะสมกบัโรงเรียนบำ้นโพนแพงและบุคลำกรอ่ืนใน สังกดัอีกมำกท่ียงัไม่ได้
รับควำมรู้ 
ขอ้เสนอแนะ 
1.ควรมีกำรจดัสรรงบประมำณมำในช่วงตน้ปีงบประมำณ 
2.ขำ้รำชกำรในสังกดัมีอีกมำกท่ียงัไม่ไดรั้บกำรพฒันำ 
แนวทำงกำรพฒันำ 
1.บุคลำกรมีกำรปลูกจิตส ำนึกอยำ่งต่อเน่ือง 
2.ประชำสัมพนัธ์ใหข้ำ้รำชกำรในสังกดัต่อตำ้นกำรทุจริต 
3.ผูบ้ริหำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำรตำ้นกำรทุจริต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 

                แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
               โรงเรียนบ้านโพนแพง   

               ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ค ำน ำ 
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบำ้นโพนแพง 

ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ด ำเนินการภายใตโ้ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี3  (พ.ศ. 2560-2564) 
และเป็นไปตามแนวทางการจดัท ำงบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ ประเด็นการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต.้ แนวทางหลกั 3 แนวทาง 
ประกอบดว้ย1) สร้างจิตส ำนึก และปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริต2) สร้างกลไกป้องกนั การทุจริต และ3) 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพงประจ ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบดว้ยสาระส ำคญั คือ ส่วนท่ี1 บทน ำ น ำเสนอความเป็นมาการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริต 
บทวเิคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ 
ด ำเนินงานของส ำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ITA)ส่วนท่ี2 ( บริบทท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค ำ 
สั่งท่ีเก่ียวขอ้งส่วน ท่ี3 แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบำ้นโพนแพงประจ ำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 แสดงรายละเอียดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ของแผนปฎิบติักำร 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัท ำแผนปฏิบติัการ 
และปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพงประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.จนส ำเร็จ เพื่อ เป็นกรอบทิศทางใน 
การด ำ เนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ นโยบายส ำคญั 
อนัจะส่งผลใหก้ารทุจริตในการปฏิบติัราชการลดนอ้ยลง 
 
 
 
 



ส่วนที่1 บทน ำ 
 
ความเป็นมา 
 

การทุจริตในสังคมไทยระหวา่งช่วงเวลากวา่ทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอยา่งมหาศาลและเป็น อุปสรรคส ำ 
คญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจสังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริต ทางตรงไม่ซบัซอ้นอาทิ 
การรับสินบน การจดัซ้ือจดัจา้ง ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนเป็นการทุจริต ตวัอยา่งเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย 
การทุจริตขา้มแดนขา้มชาติ ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกวา้ง 

รัฐบาลไดต้ระหนกัในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดบัชาติ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
นายกรัฐมนตรี ไดป้ระกาศนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดา้นการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ขอ้10.5 ใชม้าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในการรักษาศกัด์ิศรี 
ของความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตยสุ์จริต ควบคู่กบัการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัอยา่งเคร่งครัด ยกเลิกหรือ 
แกไ้ขกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีไม่จ ำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส 
ทุจริต เช่น ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การอนุญาต อนุมติั และการขอรับบริการจากรัฐตอนยดืยาวใชซ่ึ้งมีขั้นตอน 
เวลานาน ซ ้ ำ ซอ้นและเสียค่าใชจ่้ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี3 (2560 – 2564) ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางการด ำเนินการของทุกภาค 
ส่วนในการป้องกนัและปราบปรามการกระท ำและนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาท่ีมุ่งส่งเสริมปลูก 
จิตส ำนึกใหส้ังคมไทยมีวนิยั และยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กบัการพฒันาเครือข่ายเพื่อป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตอยา่งบูรณาการโดยใหป้ระชาชนมีบทบาทส ำคญัในกระบวนการด ำเนินงานอยา่งมีส่วน 
ร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยา่งแทจ้ริงในการตรวจสอบควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอ ำนาจ ควบคู่กบัการพฒันากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ระบบ 
ขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้งพฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งมี 
จรรยาบรรณและต่อเน่ืองโดยยทุธศาสตร์ดงักล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ 
รวดเร็วต่อเน่ือง และบทเรียนท่ีไดรั้บจากการแปลงยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตทั้งสองฉบบัท่ีผา่นมาสู่การปฏิบติัจึงไดมี้การริเร่ิมแนวคิดในการปรับปรุงยทุธศาสตร์ชำติดว้ยการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและสถานการณ์การด ำเนินงานดา้นการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั โดยจะตอ้งสามารถตอบโจทยต่์อปัญหาหรือสถานการ 
การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งเผชิญอยูจ่ริง ตอ้งมีการคงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่วา่ 
จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ องคก์รสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ 
เขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจดัท ำยทุธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยทุธศาสตร์ชาติ 
การปฏิบติัการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด ำเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติฯ ให้ภำครัฐและ 



สาธารณชนไดรั้บทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในกำร 
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งเขม้แขง็ เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ำกบั 
สากล 
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี11ตุลาคม2559 เห็นชอบยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงก าหนดวสิัยทศัน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริตZeroTolerance( and Clean 
Thailand)” ก ำหนดพนัธกิจหลกัเพื่อสร้างวฒันธรรมการ ต่อตา้นการทุจริต 
ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปูองกนัและ ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 
ใหมี้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผา่นยทุธศาสตร์ 6ดา้นไดแ้ก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน ต่อการทุจริตยกระดบัเจตจ ำ 
นงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตรทุจริตเชิงนโยบายสกดักั้นกำร พฒันา ระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดบัดชันีการ รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
เป้ำประสงคข์องยทุธศาสตร์ชาติฯระยะ 3คือประเทศไทยมีค่าดชันีการ 
รับรู้การทุจริต( CPI)สูงกวา่ร้อยละ50 เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ 



 
ส ำนกังาน ป.ป.ช.ร่วมกบั สพฐ.ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฎิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ เพื่อใหส่้วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบติัโดยกไวใ้นแผนปฏิบติัราชการาหนด 4ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ ำปี 
โดยใหย้ดึกรอบยทุธศาสตร์หลกัท่ีใชใ้นการจดัท ำ แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ 
ค ำนึงถึงความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยทุธศาสตร์ชาติวา่ ดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี3(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะ20ปี (พ.ศ.2560 – 2579) จึงน ำมาสู่การจดัท ำ แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนบา้นโพนแพงประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบัน้ี 

โรงเรียนบา้นโพนแพงจึงไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ ำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563. เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด ำเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 
ชาติและนโยบายอนัจะส่งผลใหก้ารทุจริตการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการลดนอ้ยลง 



ขอ้มูลของโรงเรียนบา้นโพนแพง 
โรงเรียนบา้นโพนแพง ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 1 บา้นโพนแพง ต.โพนแพง อ.ม่วงสำมสิบ 

จ.อุบลราชธานี 34140โทรศพัท ์ 0945125111 ท่ีตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดงัน้ี 
ทิศเหนือ จดกบั บา้นผึ้ง ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ทิศใต ้จดกบั บา้นเป็ด ต.โพนแพง 
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ทิศตะวนัออก จดกบั บา้นฟำกหว้ย ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
ทิศตะวนัตก จดกบั บา้นชกัแล่น ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีพื้นท่ีทั้งหมด 22 ไร่ 200 ตารางวา 

พื้นท่ีเขตบริการประกอบดว้ย หมู่ท่ี 1 บา้นโพนแพง หมู่ท่ี 2 บา้นฟำกหว้ย หมู่ท่ี3 บำ้นชกัแล่น 
หมู่ท่ี 4 บา้นโนนตำล ต.โพนแพง   อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบา้นโพนแพง ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 1 บา้นโพนแพง          
ต.โพนแพง อ.ม่วงสำมสิบ จ.อุบลรำชธำนี แบ่งกำรเรียนกำรสอนออกเป็น 4 ชั้น มีนำยเพง็  สำรักษ ์ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ 
คนแรกเม่ือปีพุทธศกัรำช 2469 ไดย้ำ้ยโรงเรียนจำกวดับำ้  นโพนแพงมำสร้ำงอำคำรชัว่ครำว ในท่ีดินทำงทิศตะวนัตก ของ  
หมู่บำ้น ซ่ึงเป็นท่ีตัง่ของโรงเรียนในปัจจุบนั  

ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นโพนแพง เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดท ำการสอนตั้งแต่ระดบัปฐมวยั ถึงชั้น 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 มีจ  ำนวนนกัเรียนทั้งส้ิน 143 คน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 13 คน  
ปัจจุบนัมี นำงบุญปอง  กอ้นทรัพย ์ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนว ยกำรโรงเรียนบำ้นโพนแพง คนปัจจุบนั  
พนัธกจิ 

1. จดักำรศึกษำระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษำเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกำสทำงกำรศึกษำอยำ่งทัว่ถึง 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม 12 ประกำรใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
3. จดักำรพฒันำกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆใหค้รอบคลุมทั้ง 4 งำนหลกั 

           4.  ปลูกฝังกำรด ำรงชีวติตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 

จากวสิัยทศัน์พนัธกิจเป้ำประสงคโ์รงเรียนบา้นโพนแพงจึงก ำหนดกลยทุธ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4 กลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี 

กลยุทธ์ที1่ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัโรงเรียนบา้นโพนแพง 
กลยุทธ์ที2่ การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน 

โอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที3่การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที4่การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrityand Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนบา้นโพนแพง 
 
 



ส ำนกังานป.ป.ช.ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริตและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลไกในการสร้างความตระหนกัใหห้น่วยงานภาครัฐมีการด ำเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใชช่ื้อวำ่ 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency Assessment:ITA) โดยส ำนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษาไดพ้ฒันานวตักรรมเคร่ืองมือ 
การประเมินมาใชป้ระเมินโรงเรียน 



 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของโรงเรียนไดเ้ร่ิมด ำเนินการใน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 เป็นตน้มา และมีการขยายขอบเขตและพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ตามล ำดบั 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของโรงเรียน(Integrity andTransparency Assessment: 

ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบติัราชการขอหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ 
ตั้งแต่การบริหารงานของผูบ้ริหารและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ 
“วฒันธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานในภาพรวมท่ีสะทอ้นไดจ้าก 
การรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity  
and Transparency Assessment: ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น5 ดชันี ดงัน้ี 
1) ดชันีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2) ดชันีความพร้อมรับผดิ ( Accountability Index) 
3) ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน (Corruption - Free Index) 
4) ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity  Culture Index) 
5) ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment: ITA) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมี 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
1) แบบส ำรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(แบบสEvidence – Based) 
2) แบบส ำรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal)  
3) แบบส ำรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (External) 

แนวทางการจดั แผนปฏิบติัการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพงประจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ2563. 

การจดัท ำแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพง 
ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563. มีแนวทางและขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1. ทบทวนขอ้มูลและบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. จดัท ำแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
โดยใชก้รอบแนวทางตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนบูรณากำร  
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. เสนอแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นโพนแพงประจ ำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อ ส ำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาใหค้วาม เห็นชอบใหทุ้กหน่วยงานถือปฏิบติั 



ส่วนที ่2     บริบททีเ่กีย่วข้อง 
 

ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี 
ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี เป็นยทุธศาสตร์ท่ียดึวตัถุประสงคห์ลกัแห่งชาติเป็นแม่บทหลกั เพื่อการ 

ก ำหนดนโยบาย ทิศทางการพฒันา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกบัเปูาหมายของยทุธศาสตร์ ชาติ 
การบริหารราชการแผน่ดินการจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ ดงันั้น ทิศทางดา้นการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผน่ดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน 
จะถูกก ำหนดจากยทุธศาสตร์ชาติ (วสิัยทศัน์ประเทศระยะ20ปี) และยทุธศาสตร์การพฒันาระยะ5 ปีเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน“์ 
ประเทศมีความมัน่คงมัง่คัง่ ย ัง่ยนืเป็นประเทศพฒันาแลว้ยการพฒันาตามดว้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
น ำไปสู่การพฒันาใหค้นไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึง ผลประโยชน์แห่งชาติ 
ในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างรายไดร้ะดบัสูงเป็นประเทศพฒันาแลว้ และความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมัน่คงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นระบบเศรษฐกิจ โดยมีกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 
ระยะ20ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ดงัน้ี 

1. ด้านความมั่นคง 
 (1) เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมือง ขจดัคอร์รัปชัน่ สร้างความ 

เช่ือมัน่ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจดัการความมัน่คง 

ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
 (4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอ ำนาจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกก ำลงัป้องกนัประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ 
 (6) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภยัพิบติั รักษาความมัน่คงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
(7) การปรับกระบวนการท ำงานของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุนกบันานำชาติสู่การคา้กำรพฒันำ 
(2) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเขม้แขง็ ย ัง่ยนื และส่งเสริมเกษตรกร 

รายยอ่ยสู่เกษตรย ัง่ยนืเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 



 (3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทกัษะ ผูป้ระกอบการ ยกระดบัผลิตภาพ 
แรงงานและพฒันาSMEs สู่สากล 

 (4) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพฒันาระบบ 
เมืองศูนยก์ลางความเจริญ 

 (5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการขนส่ง ความมัน่คงและพลงังาน ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการวจิยั และพฒันา 

(6) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุน้ส่วน การพฒันากบันานาประเทศ 
ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 
(2) การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสังคม 
(1) สร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมลา้ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการด ำรงชีวติในสังคมสูงวยั 
(4) สร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสังคม ทุนทางวฒันธรรมและ ความเขม้แขง็ของชุมชน 
(5) พฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 (1) จดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท ำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจดัการน ้ำใหมี้ประสิทธิภาพ 25 ลุ่มน ้ำเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ  
       อุทกภยัอยา่งบูรณาการ 
(3) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงั เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 6    
     ดา้นการปรับสมดุลและพฒันา ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 



 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพฒันาระบบบริหารจดัการก ำลงัคนและพฒันา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 พ.ศ. (2560- 2564) 

วสัิยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต  ( ZeroTolerance & Clean Thailand) 

พนัธกจิ 
สร้างวฒันธรรมต่อตา้นการทุจริตยกระดบัธรรมมำภิบำลในกำรบริหำรจดักำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
ในการบริหารจดัการและปฎิรูปกระบวนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบใหมี้
มำตรฐำนสำกล 



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดบัคะแนนของดชันีการรับรู้การทุจริตCorruption( Perceptions Index : CPI) สูงกวา่ร้อยละ50 

วตัถุประสงค์หลกั 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมตา้นการทุจริตในวงกวา้ง 
2) เกิดวฒันธรรมทางการเมือง( Political Culture) มุ่งตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยบัย ั้งอยา่งเท่าทนัดว้ยนวตักรรมกลไกป้องกนัการทุจริต และระบบบริหารจดักำร หลกัธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบงัคบัใชก้ฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และไดรั้บความ 

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดชันีการรับรู้การทุจริตCorruption( Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน 

ระดบัท่ีสูงข้ึน 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยทุธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด ำเนินงานดา้นการป้องกนัด ำเนินกำร 
ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดยุทธศาสตร์การด ำเนินงานหลกัออกเป็น 6 ยทุธศาสตร์ 
ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1“สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามส ำคญัในกระบวนการการปรับสภาพสังคม“ไม่ทนต่อใหเ้กิดภาวะท่ีมี 

การทุจริต” โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดบัช่วงวยัตั้งแต่ปฐมวยัเพื่อสร้างวฒันธรรม 
ต่อตา้นการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวนิยั ซ่ือสัตยเ์ป็นการด ำเนินการผา่นสถาบนัหรือกลุ่มตวัสุจริต 
แทนท่ีท ำหนา้ท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมใหมี้ความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างใหทุ้กภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อตา้นการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยทุธศาสตร์ท่ี1   ก ำหนดกลยทุธ์และแนวทางตามกลยทุธ์ดงัน้ี 
ยทุธศำสตร์ท่ี 1  สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยทุธ์ แนวทางตามกลยทุธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวยัตั้งแต่ปฐมวยั

สามารถแยกระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวัและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พฒันาหลกัสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน ำเสนอ และรูปแบบการปูองกนัการทุจริต 
แนวคิดแยกระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวัและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดบั 
1.2 การก าหนด พฒันา หรือปรับปรุงมาตรฐาน 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีการประกาศใชอ้ยา่งจริงจงั 

 

2. ส่งเสริมใหมี้ระบบและกระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคมเพื่อตา้นทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวยัตั้งแต่ 
เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 

2.2 พฒันำนวตักรรมและส่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับช่วงวนัตั้งแต่ปฐมวยั 
2.3 พฒันำจิตส ำนึกสำธำรณะ 
2.4 กำรใชเ้คร่ืองมือกำรส่ือสำรทำงสังคมเพรำะปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
2.5 กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร

วิชำชีพ 
2.6 พฒันำมำตรวดัทำงสังคมเพ่ือเป็นเคร่ืองขดัเกลำพฤติกรรม  

3. ประยกุตห์ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เคร่ืองมือตำ้นทุจริต 

3.1   น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใชใ้น 
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบติังานต่อตา้นทุจริต 
3.2.พฒันาหลกัสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน ำเสนอ และรูปแบบการป้องกนัการทุจริต
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนกำรสอน
ในทุกระดบั 
3.3พฒันาระบบและจดัการองคค์วามรู้การป้องกนักำร
ทุจริตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้ำระวงั ต่อตา้นทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตวัในการแสดงออกต่อเหตุ 
ทางสังคมท่ีผดิต่อจริยธรรมทางสังคมหรือ 
และผลกัดนัใหเ้กิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐาน 
ของขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที2่“ยกระดับเจตจ ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขดัแยง้ในสังคมไทยในหว้งระยะกวา่ทศวรรษท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่ประชาชนทุก 

กลุ่มทุกฝ่ำยต่างมีขอ้เรียกร้องท่ีสอดคลอ้งร่วมกนัประการหน่ึงคือกำรต่อตา้นการทุจริตของรัฐบาลและเจา้หนา้ท่ี รัฐบำล
การแสดงออกซ่ึงเจตจ ำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต 
ประพฤติมิชอบไม่วา่จะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเจตจ ำนงทางการเมืองอนัแน่วแน่ของ 
ประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ำยท่ีตอ้งการใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาลและการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นไปดว้ยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดงันั้น เพื่อเป็นการสนองตอบเจตจ ำนงง
ทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตอนัแน่วแน่ของประชาชน จึงไดก้  ำหนดใหมี้ยทุธศาสตร์ 
ทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งเป็นหน่ึงเดียวกนั 
โดยเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุง่เนน้ใหป้ระชาชนและรัฐบาลมีการน ำเจตจ ำนงทางการเมืองในเร่ืองการต่อตา้น 
ทุจริตไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งเป็นหน่ึงเดียวกนั 

ยทุธศาสตร์ท่ี2   ก ำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยทุธ์ ดงัน้ี 
ยทุธศำสตร์ท่ี 2  ก ำหนดกลยทุธ์และแนวทำงตำมกลยทุธ์ 

กุลยทุธ์ แนวทำงตำมกุลยทุธ์ 
   1.พฒันากลไกการก ำหนดใหน้กัการเมืองแสดงเจตจ ำนง 
ทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตต่อสำธำรณะชน 

  1.1.ก ำหนดใหน้กัการเมืองตอ้งแสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตต่อสำธำรณะก่อนลง
สมคัรรับเลือกตั้งหรือก่อนด ำรงต ำแหน่ง 
1.2.  ก ำหนดใหพ้รรคการเมืองจดัท ำเอกสารแสดง
เจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองในกำรต่อตำ้น 
กำรทุจริตและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชำชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. เร่งรัดกำรก ำกบัติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2.1 ศึกษาและก ำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำร 
ของนกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐในทุกระยะ ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนกัการเมืองและ 

 เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
 2.2 กำรก ำกบัติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
 นกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐโดยประชาชน 
 2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
 คุณธรรมของนกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

3. สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนก ำหนดกลยทุธ์และ 3.1 ศึกษาและวเิคราะห์แนวทางการก ำหนดกลยทุธ ์
มาตรการส ำหรับเจตจ ำนงในการต่อตา้นการทุจริต และมาตรการในการปฏิบติัเจตจ ำนงทางการเมือง 

 การต่อตา้นการทุจริตทั้งในระดบัชาติ 
 3.2 ประสานความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ 
 ในการก ำหนดกลยทุธ์และมาตรการในการปฏิบติั 
 เจตจ ำนงทางการเมืองในการป้องกนัและปราบปรำม 
 การทุจริต 
 3.3 การส่งเสริมเจตจ ำนงทางการเมืองในระดบั 
 ประชาชน 

4. พฒันาระบบการบริหารงบประมาณดา้นการ 4.1 ศึกษาวเิคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบกำร 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ จดัสรรงบประมาณดา้นการป้องกนัและปราบปรำม 
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
สัดส่วนเหมาะสมบารแกปั้ญหา 4.2 จดัท ำแผนการปฏิรูประบบการจดัสรร 

 งบประมาณดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 
 ทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนต่อตา้นการทุจริต 5.1 การศึกษาแนวทางการจดัตั้งกองทุนต่อตำ้น 
ส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้กำร ทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
สนบัสนุนทุนตั้งตน้ 5.2 พฒันาตวัแบบกองทุนต่อตา้นการทุจริต 

 ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
6. ประยกุตน์วตักรรมในการก ำกบัดูแลและควบคุม 6.1 ก ำหนดใหพ้รรคการเมืองตอ้งแสดงแนวทาง 
การด ำเนินงานตามเจตจ ำนงทางการเมืองของพรรค การด ำเนินนโยบายและการใชง้บประมาณต่อ 
การเมืองท่ีไดแ้สดงไวต่้อสาธารณะ นโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจดัใหมี้การเลือกตั้ง 

 6.2 จดัท ำระบบฐานขอ้มูลแนวทาง/มาตรการใน 
 ป้องกนัการทุจริตในแต่ละโครงการท่ีพรรคกำรมือง 
 ไดห้าเสียงไวก้บัประชาชน 



ยุทธศาสตร์ที่“สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”3 
การทุจริตเชิงนโยบายPolicy( Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ 

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งมหาศาลซ่ึงจากผลการวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่การทุจริตเชิง 
นโยบายมกัเกิดจากการใชช่้องวา่งทางกฎหมายเขา้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก ำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอ้  ำนำจอยา่งไม่โปร่งใส ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปราม   การทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดใ้หมี้ยทุธศาสตร์  ก ำหนด“สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกนัการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผา่นการก ำหนดมาตรการกลไก 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เร่ิมก่อตวันโยบายPolicy( Formation)ขั้นการก ำหนดนโยบายPolicy( 
Formulation) ขั้นตดัสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน ำนโยบายไปปฏิบติั(PolicyImplementation) 
ขั้นการประเมินนโยบายPolicy( Evaluation) และขั้นป้อนขอ้มูลกลบั  (PolicyFeedback) 

 
 



ยทุธศาสตร์ท่ี 3    ก ำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี3   ก ำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยทุธ์ 
กลยทุธ์ แนวทางตามกลยทุธ์ 

 ทางการเมืองเก่ียวกบัการทุจริตเชิงนโยบาย 
 1.10 การก ำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่ำ 
 จริยธรรม หรือเป็นความผดิในทางบริหาร 

 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ ำนำจของ
ฝ่ำยบริหำร 

 1.12 พฒันานวตักรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 
 1.13ในการน ำนโยบายไปสู่การปฏิบติั 
 1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
  

2. การรายงานผลสะทอ้นการสกดักั้นการทุจริต - บูรณาการและประมวลผลขอ้มูลเพื่อการราย 
นโยบาย(Policy Cycle Feedback) นโยบาย 
3. การพฒันานวตักรรมการรายงานและส ำหรับ - การพฒันานวตักรรมส ำหรับการส่งเสริมภาพ 
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน ำนโยบายไปปฏิบติั เอกชน ส่ือมวลชนและประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วน 

 ในการตรวจสอบ 
4. ส่งเสริมใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ ติดตาม 4.1 ศึกษา วเิคราะห์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ 
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคก์รปกครอง ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนทอ้งถ่ิน 

 4.2 เผยแพร่องคค์วามรู้ในการด ำเนินนโยบาย 
 โปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องคก์รปกครอง 
 ทอ้งถ่ิน 



ยุทธศาสตร์ที ่  4  “พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก” 
ยทุธศาสตร์น้ีมุ่งเนน้การพฒันากลไกและกระบวนงานดา้นการป้องกนัการทุจริตของประเทศไทยใหมี้ 

ความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท ำใหก้ารทุจริตเกิดยากข้ึนเกิดข้ึนโดยอาศยั 
ทั้งการก ำหนดกลไกดา้นกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนตลอดจนเสริมสร้างๆ 
การปฏิบติังานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมี้ธรรมาภิบาลมากยิง่ข้ึน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4   ก ำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4    ก ำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยทุธ์ 
 

กลยทุธ์  แนวทางตามกลยทุธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต 1.1 พฒันามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไ้ขปัญหำ 

 การทุจริตในแต่ละระดบั 
 1.2 พฒันาระบบการท ำงานแบบบูรณาการระหวำ่ง 
 ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 สังคมในการเขา้มามีส่วนร่วมกบัระบบการป้องกนั 
 การทุจริต 
 1.4 ยกระดบักลไกการก ำกบั ติดตาม และ 
 ประเมินผลการป้องกนัการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกนัเพื่อยบัย ั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกป้องกนัเพื่อยบัย ั้งการทุจริต 
 2.2 น ำขอ้เสนอแนะจากกลไกป้องกนัเพื่อยบัย ั้ง 
 ทุจริตสู่การปฏิบติั 
 2.3 ก ำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน ำ 
 ขอ้เสนอแนะไปสู่การปฏิบติั 

3. พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 3.1 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน 
ลดปัญหาการทุจริต ระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ 

 กระบวนการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
 3.2 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ี 
 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ 
 หาขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริต ( 
 เร่ืองท่ีประชาชนใหค้วามสนใจ) 

4. พฒันารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิง 4.1 พฒันาและยกระดบัรูปแบบการส่ือสาร 
สร้างสรรคเ์พื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม สาธารณะเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 



 4.2 ก ำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด 
 (Integrated MarketingCommunication : IMC) 
 เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพฒันา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ 5.1 พฒันาเกณฑม์าตรฐานการประเมินดา้น 
ประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของ 
ด ำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกบั หน่วยงาน 
ทางการยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต 
ประเทศไทย  

การบูรณาการระบบการประเมินดา้นคุณธรรมแ
ละความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงา 

   
6. สนบัสนุนใหภ้าคเอกชนด าเนินการตามหล ั 6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกับรรษทัภ 
บรรษทัภิบาล  6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตวัอยา่งองคก์ร 

  ภาคเอกชนท่ีปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล 
  6.3 ก าหนดบทลงโทษกบัภาคเอกชนท่ีมีส่วน 
  เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตอยา่งเด็ดขาดและรุน 

7. พฒันาสมรรถนะและองคค์วามรู้เชิงสร้างส 7.1 พฒันาและยกระดบัการพฒันาบุคลากรดา้ 
ของบุคลากรดา้นการปูองกนัการทุจริต ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต ใหมี้ความเ 

  อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์์วามรู้เชิงสร้างสรรค 
  ส าหรับการปูองกนัการทุจริต 

8. การพฒันาระบบและส่งเสริมการด าเนินการ 8.1 นโยบายและแนวปฏิบติัเชิงปูองกนัเพื่ 
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นก การทุจริต 
ทุจริต ค.ศ. 2003UnitedNations( Convention 8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจา้หน 
againstCorruption : UNCAC)  รัฐให้รองรับการปูองกนัการทุจริต 

  8.3 สร้างแนวทางการปูองกนัการจดัซ้ือจดัจ 
  การจดัการคลงัของรัฐ 
  8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวเิคราะห์ 
  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการทุจริต 



 
ยุทธศาสตร์ที่“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”5 
ยทุธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้ 

การปรับปรุงและพฒันากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหส้ามารถ 
  ด ำเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดงักล่าว จะมุ่งเนน้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย  (Legislation)การบงัคบัใชก้ฎหมาย
(Enforcement)การตดัสินคดีและลงโทษผูก้ระท ำผดิ(Judiciary) การบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 
และจะมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัในการพฒันากลไก  
การด ำเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงยทุธศาสตร์น้ีจะท ำใหก้ารปราบปรามการทุจริตเป็น 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน คดีการทุจริตจะถูกด ำเนินการอยา่งรวดเร็วการทุจริตและผูก้ระท ำ
จะไดรั้บการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนกัและเกรงกลวัท่ีจะกระท ำการทุจริต 
อนัจะส่งผล ใหค้ดีการทุจริตมีอตัราลดลงไดใ้นท่ีสุด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5   ก ำหนดกลยทุธ์และแนวทางตามกลยทุธ์ 
ดงัน้ี ยทุธศาสตร์ท่ี5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ก ำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยทุธ์ 
               กลยทุธ์ แนวทางตามกลยทุธ์ 

1.ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำย 
1.2  กำรสร้ำงควำมเช่ือเช่ือมัน่และควำมไวว้ำงใจ
ระบบกำรรับเร่ืองร้องเรียน 



2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและ 
ควำมถูกตอ้งของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 2.1 การพฒันาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหว 

 และการตรวจสอบความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นและ 
 หน้ีสิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพยสิ์น 
 การทุจริต 
 2.2 การก ำหนดกลุ่มเป้ำหมายในการตรวจสอบ 
 ทรัพยสิ์นและหน้ีสินใหค้รอบคลุมถึงโอกาสใน 
 ทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและพฒันากลไกพิเศษใน 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
การปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี ใหมี้ความรวดเร็วยิง่ข้ึน 
ประสิทธิภาพ 3.2 การสร้างมาตรฐานการด ำเนินการปราบปราม 

 การทุจริต 
 3.3 การพฒันากลไกพิเศษFast( Track) ในการ 
 ปราบปรามการทุจริต 
 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริต 
 ของหน่วยงานภาครัฐตน้สังกดั 

4. ตรากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให ้
ปราบปรามการทุจริตใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัของกำร ทนัต่อพลวตัของการทุจริต 
ทุจริตและสอดคลอ้งกบัสนธิสัญญาและ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อ 
มาตรฐานสากล สนบัสนุนใหห้น่วยงานในกระบวนการปราบปราม 

 การทุจริตด ำเนินกำรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภำพ 
 และสอดคลอ้งกบัสนธิสัญญาและมาตรฐานสำกล 
 4.3 การประเมินติดตามการอนุวติัการตาม 
 สนธิสัญญาเพื่อใหค้วามเห็นทางกฎหมายในการ 
 เสนอแกไ้ขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
 การทุจริตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4.4 การบงัคบัใชก้ฎหมายและด ำเนินคดีตาม 
 ความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
 4.5 การบงัคบัใชก้ฎหมายและด ำเนินคดีเฉพำะ 
 แต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
 4.6 การบูรณาการกบัหน่วยงานภาครัฐตน้สังกดั 
 การบงัคบัใชก้ฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือ 
 วนิยัในความผดิเก่ียวกบัการทุจริตของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ 



5. บูรณาการขอ้มูลและข่าวกรองในการปราบปรำม 5.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูลประกอบการปราบปรำม 
การทุจริต การทุจริตระหวา่งหน่วยงานปราบปรำมการทุจริต 

 5.2 จดัตั้งประชาคมข่าวกรองดา้นการปราบปรำม 
 การทุจริต 

 5.3 การประสานความร่วมมือกบัองคก์ร 
 ส่ือสาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วย 
 ธุรกิจเอกชน เก่ียวกบัขอ้มูลและข่าวกรอง 
 ประกอบการปราบปรามการทุจริต  

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุม้ครองพยาน 6.1 การมีมาตรการในการคุม้ครองพยานWitness) 
แจง้เบาะแส(Whistleblower) และเจา้หนา้ท่ี และผูใ้ห้เบาะแส(Whistleblower) ท่ีมีความ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต น่าเช่ือถือและสร้ำงความมัน่ใจแก่ผูถู้กกระท ำ 

 6.2 การมีมาตรการในการคุม้ครองเจา้หนา้ท่ี 
 ผูป้ฏิบติังานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 6.3 การก ำหนดรางวลัหรือส่ิงจูงใจในการแจง้ 
 เบาะแสในคดี  

7. พฒันาสมรรถนะและองคค์วามรู้เชิงสหวทิยำ 7.1 การพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะ และขีด 
ของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต ความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวทิยา 

 ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีปราบปรามการทุจริตNontraining)( 
 7.2 การพฒันาเจา้หนา้ท่ีปราบปรามการทุจริต 
 ความรู้ ทกัษะและขีดความสามารถท่ีเป็นมา 
 และเท่าทนัต่อพลวตัของการทุจริต(Training) 
 7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
 และแลกเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผูก้ระท ำความผดิใหส้าธารณชน - การเปิดโปงการทุจริตอยา่งสร้างสรรคแ์ละ 
รับทราบและตระหนกัถึงโทษของการกระท ำการ ช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ี 
ทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด การรับรู้ของสาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง 
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการด ำเนินคดีทุจริต - จดัใหมี้ทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับ 
ระหวา่งประเทศ เพิ่มข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหวา่งประเทศ 

 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
 เปล่ียนแปลงไป  



 
ยุทธศาสตร์ที่“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย” 
เป็นการก ำหนดยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัมาตรฐานดา้นความโปร่งใสและการจดัการการ 

ยกระดบัค่าดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวเิคราะห์ประเด็นวธีิการประเมินและกำร 
ส ำรวจตามแต่ละแหล่งขอ้มูล และเร่งรัด ก ำกบั ติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัหรือปรับปรุง 
รวมไปถึงการบูรณาการการท ำงานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมภาคเอกชน และ 
ต่างประเทศโดยมีกลยทุธ์การด ำเนินงาน ไดแ้ก่ 
                                      ยทุธศาสตร์ท่ี   6    ก ำหนดกลยทุธ์6 และแนวทางตามกลยทุธ์ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี   6     ก ำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยทุธ์ 

กลยทุธ์                            แนวทางตามกลยทุธ์ 

1. ศึกษา และก ำกบัติดตามการยกระดบัดชันี
รับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index) 
:CPI)ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วเิคราะห์ประเด็นการประเมินและ 
 

 
 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ส ำรวจตามแต่ละแหล่งขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับ 
 อนัดบัดชันีการรับรู้การทุจริต ( CPI )   

 1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อยก 
 ดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศ  ( CPI )  
 1.3 เร่งรัด และก ำกบั ติดตามการด ำเนินการ 
 ยกระดบัดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศ( CPI)  
 1.4 การจดัการการรับรู้(Perceptions)   

2. บูรณาการเปูาหมายยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ย 2.1 วเิคราะห์และเช่ือมโยงเปูาหมายยทุธศาสตร์ชา 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเพื่อยก วา่ดว้ยการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต 
ดัชนีการรับรู้การทจุริตCorruptionPerceptions( Index : 
CPI)ของประเทศไทย 3 (ยทุธศาสตร์ท่ี1-ยทุธศาสตร์ท่ี5)เพื่อยกระดบั 

  
 ดชันีการรับรู้การทุจริตCPI)ของประเทศ(   
 2.2 กำรก ำกบั ติดตาม และประเมินผลการด ำเนิน 
 ตามยทุธศาสตร์   



นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาทีแ่ถลงต่อสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 21 กนัยายน 2557 รวม 11 ดา้น 

ดา้นท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกนัและปราบปรามกำร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบดว้ยบุคลากร งบประมาณ และอ ำนาจตามตวับท 
กฎหมายตลอดจนดุลยพินิจอนักวา้งขวางของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษใหค้วามสะดวก หรือเป็น อุปสรรคต่อการ 
ท ำมาหากินและการด ำรงชีวิตไดแ้ต่น่าเสียดายผา่นมาในเวลาท่ีระบบราชการและเจา้หนา้ท่ี บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหน่ึง 
ของความขดัแยง้ในสังคม ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เป็นอุปสรรค ต่อการพฒันาประเทศ 
เพราะติดขดัท่ีกฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมาแต่อดีตและยงัมิไดแ้กไ้ขใหท้นัต่อ ความเปล่ียนแปลงของโลก 
ทั้งยงัไม่อาจใชก้ลไกเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ เช่น เสีย ค่าใชจ่้ายสูง ใชเ้วลามาก มีการขออนุญาตซ ้ ำ 
ซอ้นใชร้ะบบตรวจสอบท่ีไม่จ ำเป็นจนเป็นภาระแก่ประชำชน บางคร้ังมีการปล่อยปละละเลยสลบักบัการเขม้งวดกวดขนั 
จดัระเบียบแบบไฟไหมฟ้าง มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ สร้างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมล ้ำในสังคม ไม่จูงใจใหน้กัลงทุน 
เขา้มาประกอบการในประเทศ ดงัท่ีปรากฏ ในผลการส ำรวจหรือรายงานประจ ำปีของหน่วยงานต่างประเทศ 
บางแห่งเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และความสะดวกหรือยากง่ายในการท ำธุรกิจในประเทศไทยมาแลว้ 
รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดา้นองคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาค และ 
ทอ้งถ่ินทบทวนการจดัโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ ำนาจหนา้ท่ีซ ้ ำซอ้นหรือลกัลัน่กนัหรือมี 
ปฏิบติังานท่ียดืยาวปรับปรุงวิธีปฏิบติัราชการใหท้นัสมยั โดยน ำกฎระเบียบใหโ้ปร่งใสเทคโนโลยมีาใชแ้กไ้ข 
ชดัเจน สามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอดจนจดัระบบอตัราก ำลงัและปรับปรุบค่าตอบแทน 
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การบริหารจดัการภาครัฐแบบใหม่ 
การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลาง และการอ ำนวยความสะดวกแก่ 
ผูใ้ชบ้ริการเพื่อสร้างความเช่ือมัน่วางใจระบบราชการ ลดตน้ทุนด ำเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศกัยภำพ 

  แข่งขนักบันานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวใ้นระบบราชการ โดยจะด ำเนินการ    
  ตั้งแต่ระยะเฉพาะหนา้ไปตามล ำดบัความจ ำเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหส้ามารถด ำเนินการได ้

10.2 ในระยะแรก กระจายอ ำนาจเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะไดโ้ดยรวดเร็ว  
ประหยดัและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก ำหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลา 
ด ำ เนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิใหเ้จา้หนา้ท่ีหลีกเล่ียง ประวงิเวลา หรือใช้อ ำนาจ 
โดยมิชอบก่อใหเ้กิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพำะ นกัลงทุน 
ในระยะเฉพาะหนา้จะเนน้การปรับปรุงหน่วยงานใหบ้ริการดา้นการท ำธุรกิจ การลงทุน และดา้น 
บริการสาธารณะในชีวิตประจ ำวนัเป็นส ำคญั 



10.3 ยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐใหมี้ประ สิทธิภาพสำมำรถใหบ้ริการเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากประชาชนในต่างจงัหวดัโดยไม่ตอ้งเดินทางเขา้มายงั 
ส่วนกลางศูนยบ์ริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบ้ริการหลากหลายซ่ึงจะจดัตั้งตามท่ีประชุม ต่างๆ 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการไดโ้ดยสะดวก การใหบ้ริการถึงตวับุคคลผา่น 
ระบบศูนยบ์ริการร่วมณจุดเดียว ( One Stop Service)  และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ 
พฒันาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวตักรรมในการท ำงานอยา่งประหยดั มี ประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกยา้ยบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกนั 
การแทรกแซงจากนกัการเมือง และส่งเสริมใหมี้การน ำระบบพิทกัษคุ์ณธรรมมาใชใ้นการบริหารงานบุคคลของ เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ำยต่างๆ 

10.5 ใชม้าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในการรักษา 
ศกัด์ิศรีของความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตยสุ์จริต ควบคู่กบัการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัอยา่งเคร่งครัด 
หรือแกไ้ขกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีไม่จ ำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่อง 
การทุจริต เช่น ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การอนุญาต กำรขอรับบริการจากรัฐอนุมติัและซ่ึงมีขั้นตอนยดืยาว ใชเ้วลานาน 
ซ ้ ำซอ้นและเสียค่าใชจ่้ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจดัให้มีกฎหมายเพื่อใหค้รอบคลุมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบ 
และการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครัฐทุกระดบั โดยถือวา่เร่ืองน้ีเป็นวำระสาคญัเร่งด่วนแห่งชาติและ 
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแทรกอยูใ่นการปฏิรูปทุกรูปดา้นทั้งจะเร่งรัดการด ำ เนินการต่อผูก้ระท ำ การทุจริต 
มิชอบทั้งในดา้นวนิยัและคดี รวมทั้งใหผู้บ้ริการมีโอกาสประเมินระดบัความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐและ 
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ำกรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การร่วม การใชจ่้ายเงินภาครัฐ 
การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัโดยมิชอบ การใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี  ผลประโยชน์ขดัแยง้หรือทบัซอ้น ซ่ึงไดมี้ค ำ 
วนิิจฉยัขององคก์รต่างๆ เป็นบรรทดัฐานแลว้มาเป็นบทเรียนให ้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบติัราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนภาคีองคก์รภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อสอดส่อง 
ตรวจสอบเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบารคุม้ครองพยานและทั้งจะวางมาตรกำร 
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด ำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอยา่งมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง ขดัขวาง 

 
 



 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  

ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เขา้รับต ำแหน่งอยา่งเป็นทางการ  
เม่ือวนัองัคารท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ไดม้อบนโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจริต ดงัน้ี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

ประกาศวา่ กระทรวงศึกษาธิการ ในยคุน้ีจะเนน้เร่ืองความโปร่งใส และ(Anti-Corruption) 
 ซ่ึงจะเป็นยคุท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสท่ีสุดในประวติัศาสตร์ จะไม่มีหลงัโตะ๊ หลงับา้น ตามน ้ำใดๆ ทั้งส้ิน  
และยนืยนัวา่ไม่มีการน ำช่ือหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายเจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ ์ชยัวงศ ์
 และหม่อมหลวงปนดัดา ดิศกุล)   ไปแอบอำ้งเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งส้ินส่ิงท่ีส ำคญัอีกประการ 
 คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งการสร้างเด็กใหโ้ตข้ึนมาเกลียดการโกงเติบโตข้ึนมากบัความไม่โกง  
ดว้ยการปลูกฝังการไม่โกงไวใ้นบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวธีิการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง 

ค ำส่ัง คสช. ที ่69/2557 เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(1) ใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก ำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเนน้การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้ำ
ระวงั เพื่อสกดักั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้

(2) ในกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใหห้วัหนา้ส่วนราชการและหวัหนำ้ 
หน่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีในการควบคุม ก ำกบัดูแล การด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัประกอบ รัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อยา่งเคร่งครัด 



 
แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้ำนโพนแพง 

ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
วสัิยทัศน์:โรงเรียนบา้นโพนแพงจะมุ่งมัน่ร่วมมือกบัทุกฝ่ำยเพื่อจดักำรศึกษำพฒันำคุณภำพผูเ้รียนใหมี้คุณภำพตำมเกณฑ ์
มำตรฐำนกำรศึกษำมีควำมรับผดิชอบ มีวินยั ใจสัตยซ่ื์อ ยดึถือควำมพอเพียงพฒันำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
พนัธกจิ: 

1. จกักำรศึกษำระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษำเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกำสทำงกำรศึกษำอยำ่งทัว่ถึง 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม 12 ประกำรใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
3. จดักำรพฒันำกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆใหค้รอบคลุมทัง่ 4 งำนหลกั 

              4. ปลูกฝังกำรด ำรงชีวติตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์: 

เพื่อผลกัดนัให้ดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชนั   (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน 
ตัวช้ีวดัเชิงยุทธศาสตร์ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: 

1. ระดบัคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด ำเนินงานของโรงเรียน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

2. ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมเขา้มามีส่วนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กิดสังคมท่ีไม่ทน 
ทุจริตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 

3. ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตมีค่านิยมร่วมตา้นทุจริตมีจิตส ำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบั 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 


