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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุง

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี12แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการ

ดำเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 2) 

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโรงเรียนน้ำโสม

พิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ สวนที่ 1 บทนำ นำเสนอ สภาพการณ

ทุจริตคอรรัปชนัในประเทศไทย ขอมูลของสถานศึกษา การดำเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา (ITA Online) สวนท่ี 2 นำเสนอ บริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร

ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึง

ประกอบดวยกิจกรรมสำคัญของโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. กิจกรรมบริษัทสรางการดี 

2. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. นอย 

3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาการศึกษาออนไลน 

(ITA Online) 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเปน

กรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต เพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินงานใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม 

 

 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 



ข 
 

สารบัญ 
หนา 

สวนท่ี 1 บทนำ 1 

 สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย 1 

 ขอมูลของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 4 

 การดำเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

          ของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

9 

 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 12 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  14 

 การนำผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน   15 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

          ในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

18 

สวนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวของ 19 

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  20 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  20 

 เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริต 

          และประพฤติมิชอบ  

23 

 แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  22 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   29 

 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)   30 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  31 

สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

44 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

          โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

44 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

           และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนนำ้โสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

           โครงการเพ่ือการปองกันการทุจริตโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม       

50 

 

54 

 

 

 

 

 



1 
 

สวนท่ี 1 บทนำ 
 

สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย 
 

  ปจจุบันปญหาการคอรรัปชันถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

ซ่ึงปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนเรื่อย ๆ แมวาประเทศไทยจะกาวเขาสู

ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม มีการรณรงคจากองคกรของรัฐ หรือองคกรอิสระตาง ๆ เห็นพอง 

กันวาการทุจริตคอรร ัปชันเปนปญหาที ่นำไปสู ความยากจน และเปนอุปสรรคที ่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

อยางแทจริง สำหรับประเทศไทยนั้นเปนที่ทราบกันทั่วไปวา ปญหาเรื ่องการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสำคัญ 

ลำดับตน ๆ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นมาชานานจนฝงรากลึกและ 

พบเกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่ง 

ของวฒันธรรมไทยไปแลว 

 สาเหตุของปญหาที่พบ คือ การทุจริตคอรรัปชันเปนประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแตดั้งเดิมและมีอิทธิพล 

ตอความคิดของคนในปจจุบันอยูคอนขางมาก ฉะนั ้น พฤติกรรมการปฏิบัติของขาราชการจึงไมสอดคลองกับ

แนวความคิดของการเปนขาราชการสมัยใหม การทุจริตคอรัปชันของขาราชการดวยความไมรูหรือดวยความบริสุทธิ์ใจ 

จึงยังคงปรากฎอยูคอนขางมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอรรัปชันของขาราชการอยูที่ตัวขาราชการ ปญหาที่เกิดจาก

ความคิด ความไมมีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปญหาของตัวขาราชการ ไมวาจะเปนเรื่องของรายได สวัสดิการ 

จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวขาราชการ การบริหารราชการแผนดินเปนสาเหตุ 

ที ่สำคัญที ่ส ุดประการหนึ ่งของการเกิดคอรร ัปชันในวงราชการ อันนำไปสู การสูญเสียเงินรายไดของรัฐบาล 

ความไมเสมอภาคในการใหบริการของขาราชการแกผูติดตอ ประชาชนผูเสียภาษีไมไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2557 และป 2558 

ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในป 2559 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 35 คะแนน 

ในป 2560 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในป 2561 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมินลดลง 

เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง ซึ่งสมควรไดรับการแกไข

อยางเรงดวน 

 แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

(สำนักงาน ป.ป.ช.) จ ึงไดกำหนดยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจร ิต ระยะที ่ 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

พรอมท้ังกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index: CPI) สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมที่มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง และมี

ปจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริม 



2 
 

การเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมท่ี

นำไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตาน 

การทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสำเร็จ คือ 

มีกระบวนการทำงานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทำงานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน

และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอ 

การทุจริต โดยดำเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

เพื่อตานทุจริต พรอมทั้งเสริมพลังการมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวน 

เพ่ือตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการ

ผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะหและบูรณา

การระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ

ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี

ความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรท่ี 

6 ดานการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ไดจัดทำขึ ้นบนพื้นฐาน 

ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมาย 

การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั ้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู 

ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ตองดำเนินการใหเห็นผลเปน

รูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตร

การปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 

20 ป อีกดวย  

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที ่เกี ่ยวของกับ 

การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สรางความตระหนักรู ”เพื ่อปองกันการทุจริต ที ่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอ 

การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเปน

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสจุริต 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 

ขั ้นพื ้นฐานใหกับเยาวชนสวนใหญของประเทศ ใหเปนพลเมืองที ่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสำคัญ 

ของการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอยางตอเนื่องโดยดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซ่ึงเปนกลไกใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุงเนนการพัฒนานักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุมเปาหมายที่เปนโรงเรียนสุจริต

ตนแบบ จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือขายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่องทุกป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลใหครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอยางโปรงใส อีกทั้งยังมีการนำเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสรางกลไก

และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต สอดคลองแนวทางของ

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ท้ัง 3 ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขาย  

 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรวมกับสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสู 

การปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลัก

ที่ใชในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคำนึงถึงความสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  

แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และ

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

 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการ

ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเกิดผลสำเร็จ

ตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม  
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ขอมูลของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ขอมูล 

กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

หนวยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หนวยงานยอย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (สพม.20) 

ชื่อโรงเรียน น้ำโสมพิทยาคม 

ชื่อสหวิทยาเขต สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก 

วันกอตั้งโรงเรียน วันท่ี 21 พฤษภาคม 2516  

ผูอำนวยการสถานศึกษา นายประสขุ ศรีจันทร 

ระบบการจัดการศึกษา ในระบบ/โรงเรียนสหศึกษา/ไปกลับ/ในกำกับของรัฐ 

แผนการจัดชั้นเรียน 09-09-09/08-08-07 

จำนวนนักเรียนชวงชั้น 3/ชวงชั้น 4 1,019/776 คน (10 กรกฎาคม 2563) 

อัตราสวนครู : นักเรียน 1 : 18 คน  

จำนวนครู 101 คน  

พ้ืนท่ีโรงเรียน 53 ไร 75 ตารางวา 

ระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

จำนวนหองเรียน 49 หองเรียน 

ขนาดของโรงเรียน/สถานภาพ โรงเรียนขนาดใหญ/โรงเรียนประจำอำเภอ 

ท่ีตั้ง  141 หมู 9 บานโนนผาแดง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธาน ี

เว็บไซต  http://www.namsompit.ac.th 

หมายเลขโทรศัพท-แฟกซ 042-219371 
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ประวัติการกอตั้งโรงเรียน 

 

 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2516 ตั้งเปนโรงเรียนอุดร

พิทยานุกูล สาขาน้ำโสม อาศัยโรงเรียนบานนางัวเปนสถานศึกษา รุนแรกมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 24 

คน เปนชาย 15 คน หญิง 9 คน ไดรับความอนุเคราะหจากก่ิงอำเภอน้ำโสมจัดหาอุปกรณ โตะ เกาอ้ี และครูมาทำการ

สอน 2 คน และแตงตั้งให นายประวิทย ฝงแกว ครูใหญโรงเรียน บานเจริญสุข รักษาการครูใหญ โรงเรียนไดรับการ

อนุมัติใหเปน “โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม” เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2518 โดยมี นายสงบ ผลินยศ ดำรงตำแหนงครูใหญ 

และไดยายสถานศึกษามาตั้งอยูท่ีบานโนนผาแดง หมูท่ี 9 ตำบลนางัว โดยทางก่ิงอำเภอน้ำโสมไดจัดสรรท่ีดินให มีเนื้อ

ท่ีท้ังหมด 53 ไร 75 ตารางวา ซ่ึงเปนสถานท่ีตั้งปจจุบัน วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ไดรับการรับรองใหเปนโรงเรียน

ตนแบบโรงเรียนในฝนของอำเภอน้ำโสม และวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

 

 

ตราประจำโรงเรียน 

 

 
 

ดวงประทีป หนังสือ และรวงขาว 

  

ขาว เปนสิ่งที่จำเปนตอมนุษยมาก แตกวาจะไดเมล็ดขาวที่มีคุณคาตอมนุษยขึ้นมาตองผานกรรมวิธีหลาย

ข้ันตอน ตองดำเนินการอยางลำบาก ทำนองเดียวกับนักเรียนท่ีจะผานการศึกษาในแตละข้ันได ตองอาศัยความอดทน 

ความพยายามตอสูอุปสรรค และทายที่สุดถาไดนำความรูที่ตนไดรับจากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

สังคมและบานเมือง ก็จะเกิดคุณคาตอมนุษยโลกดุจดังเมล็ดขาว 

เทียนตั้งอยูบนหนังสือ ที่มาของความรูยอมเกิดจากความอุตสาหะ วิริยะ ความมานะอดทนศึกษาจากตำรา 

ความรูจะเปนแสงสวางนำไปสูความกาวหนาของชีวิต เทียนถึงจะเปนเลมนอยนิดแตก็มีคามากสำหรับผูที่อยูในความ

มืด และสามารถสองทางใหแกผูท่ีอยูในความมืดใหรอดพนจากภัยอันตรายได 
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  ตะแบกเปนพรรณไมยืนตนขนาดกลางและใหญ ลำตนสูงประมาณ 10 - 25 เมตร ออกดอกเปนชอยาว 

ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกเปนรูปถวยเชื่อมติดกับดอก มีกลีบดอกประมาณ 5 - 7 กลีบ ริมขอบกลีบจะยนบาง ดอก

มีสีมวงออน ขนาดผลยาวประมาณ 2 - 3 ซ.ม. ผลเมื่อแกจะแตกเปนเสี้ยว 6 เสี้ยวภายในผลมีเมล็ดเล็ก ๆ คน ไทย

โบราณเชื่อวา ที่ใดปลูกตนตะแบกไวจะทำใหมีฐานะสูงขึ้น และมีความมั่นคง แข็งแรง เพราะ แบก คือ การแบกไว

ไมใหตก สามารถยกขึ้นไวใหสูงไมใหตกต่ำ ดังนั้นจึงมีแรงมากบางคนก็เรียก ตนตะแบกวา เสลา (เส-ลา) หมายถึง 

ความแข็งแรง แข็งแกรงหเหมือนกับหิน นอกจากนี้ยังมีคนโบราณเรียกตนตะแบกวา อินทนิล ซ่ึงมีความหมายวาพระ

อินทรผูเปนใหญในสวรรคซ่ึงมีอิทธิฤทธิ์มากซ่ึงชวยคุมครองปวงชนท้ังโลก ดังนั้น ตนตะแบกจึงเปนไมมงคลนาม 

 

 
 

ปญญา  นรนํ  รตนํ 

ปญญาเปนดวงแกวของนรชน 

 

 
 

ปญญา  เรียนดี  กีฬา  สามัคคี  มีวินัย 

 

 
 

ส.พ. 

 

 
 

มวง – ขาว 

มวง เกิดจากสีแดง หมายถึง ความกลาหาญ  และสีน้ำเงิน  หมายถึง ความสุขุมหนักแนน 

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซ่ือสัตย 

ตนตะแบก…ตนไมประจำโรงเรียน 

ปรัชญา 

คติพจน 

อักษรยอ 

สีประจำโรงเรียน 
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ภายในป พ.ศ. 2564 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมมีความเปนเลิศทางการศึกษา พัฒนาสูสากล บนพื้นฐานความ

เปนไทย พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและรูจักใชชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
 

1.  ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล  

2.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3.  ครูไดรับการพัฒนาองคความรู สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอยางตอเนื่อง 

4.  มีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 
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แผนผังบริเวณโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

 

 
 

 

 

อา
คา

รเ
รีย

น 
5 
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การดำเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ไดดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเร ียนสุจร ิต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด 

มีวินัย ซื ่อสัตยสุจริต อยู อยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั ้งมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตทั ้งในระดับ

สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ ่งเปนการดำเนินงานที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ผานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ไดแก กิจกรรมบริษัท 

สรางการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผูบริหาร เปนตน กิจกรรมสถานศึกษาศึกษาสุจริต และการ

ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา  

ในสวนของยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมไดเขารวมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) โดยรับการประเมินจาก

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 

1.1 สงผูแทนเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความรวมมือในการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ .  2560 – 2579) ประกอบด วย 1)  ผ ู  ร ับผ ิดชอบโครงการโรงเร ียนส ุจร ิตในระด ับสถานศ ึกษา 

2) ผ ู ร ับผิดขอบโครงการสถานศึกษาส ุจร ิต และ 3) ผ ู ร ับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร งใส 

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสถานศกึษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาโอนจัดสรร

งบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม 

2. การปฏิบัติ 

 2.1 ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 2.4 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีมีผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอยกวารอยละ 85 

และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ) 

 2.5 ร ับการติดตาม และใหคำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีมีผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอยกวารอย

ละ 85 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 

 2.6 ร ับการประเม ินค ุณธรรมและความโปร  ง ใสในการดำ เน ินงานของสถานศ ึกษาออนไลน   

(ITA Online) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ติดตามการดำเนินโครงการ 

 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

4. แลกเปล่ียนเรียนรู ผลการดำเนินโครงการ 

เขารวมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู 

ภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบดวย 

1) กิจกรรมบริษัทสรางการดี 

2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) คร ู

3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผูบริหาร 
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 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที ่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานที่ไดนำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผล เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจน

ประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา จำนวน 225 เขต 

มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและ

ประมวลผล โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระ

งานดานเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลน

เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ซึ ่งถ ือเป นการดำเน ินการมาอยางต อเน ื ่อง เข าส ู ป ท ี ่  5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน

ในการนำเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี ้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกำหนดเปนตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของ

ผูบริหารองคการอีกดวย 

 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 นั ้น ได ให ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเม ินใหเก ิดการสนับสนุนต อการยกระดับ 

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยใหสูงขึ ้น ซึ ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสำรวจของแตละแหลงขอมูลที่องคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ
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การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวของ ทำใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เกี ่ยวของกับ 

การทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนำไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 

การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจำแนก

ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอำนาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายนอก  (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงาน

ท่ีประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป

สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังสิ้น 225 

เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ A (Very 

Good)  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน ........ ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานอยูใน ระดับ .......... 

( .......................... ) โดย ตัวชี้วัด................................ ไดคะแนนสูงสุด ........ คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวา

ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชีว้ัด................................ ไดคะแนน ........ คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ที่ผาน

มา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 

2559 - เพ่ิมข้ึน/ลดลง +/-  

2560 - เพ่ิมข้ึน/ลดลง +/-  

2561 - เพ่ิมข้ึน/ลดลง +/-  

2562 - เพ่ิมข้ึน/ลดลง +/-  

2563 - เพ่ิมข้ึน/ลดลง +/-  
 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เปนรายตัวชี้วัด 

ซึ่งไดจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสถานศึกษา 

เรียงตามลำดับคะแนนได ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 

    ผาน/ไมผาน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 

B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เปนรายตัวชี้วัด 

พบวาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งข้ึน (มีคะแนนต่ำกวารอยละ 85) มีดังนี้ 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 

ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน 

ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที ่รู จักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั ่นเต็ม

ความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะตองจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพร 

อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเอง

หรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

ตนเองได 

3. การใชอำนาจ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

 4. การใชทรัพยสินของราชการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ 

ที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแล 

และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
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5. การแกไขปญหาการทุจริต 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะตองทบทวนนโยบายที ่เกี ่ยวของกับการปองกันการทุจริตใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิด

การแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริต

ของหนวยงาน ท่ีจะตองทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลกรภายใน 

ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง 

ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล

เกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา 

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับ 

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื ่องตาง ๆ ตอสาธารณชน 

ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรตองถูกตองครบถวนและ 

เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 

ใหมีชองทางใหผู ร ับบริการ ผู มาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับ 

การดำเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางให 

ผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ

กระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ ่งขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน เพื ่อใหเกิด 

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 

ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสำคัญกับการปรับปรุง 

การดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

9.การเปดเผยขอมูล 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื ้นฐาน ไดแก ขอมูลพื ้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธข อมูล 

(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก 

แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
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หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการ 

เรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง

ความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 

  10. แนวทางการปองกันการทุจริต 

   1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมีแนวทาง

สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาตองดำเนินการเพื ่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริต 

ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

   3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อปองกันการ

ทุจริต ประกอบดวย 

3.1) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

3.2) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

3.3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรรัปชัน 

3.5) มาตรการปองกันการรับสินบน 

3.6) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

3.7) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำ

โสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ทบทวนขอมูลและบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำ

โสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำ

โสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

 5. สถานศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับความเห็นชอบ 
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สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ 
 

สำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ ่งมีความสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักดานการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาค

สวน 

ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มี

ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

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

5. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

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

 

สาระสำคัญทั้ง 5 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

  กำหนดในหมวดท่ี 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทยวา “...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญไดกำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต

เปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม 

สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยาง

เขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต 

หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางให

ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตอง

มีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง 

หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงาน

ใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรม

ดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสำคัญตอการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรม
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นั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมาไดเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปน

ธรรม บังคับหรือชี้นำใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ันในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการ

มุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการ

แผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว 

 

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

 เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศ

ทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก

กำหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ดานความม่ันคง 

      (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

      (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

      (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

      (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

      (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

      (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

      (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
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 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

      (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

      (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรราย

ยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

      (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  

      (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ  

      (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน ดานการขนสง ความมั ่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

      (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

      (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

      (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

      (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

      (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

      (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกนัทางสังคม 

     (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

      (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

      (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

      (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  

      (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

      (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

      (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ  

      (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

      (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

      (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

      (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

      (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

      (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

      (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

      (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

      (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครฐั  

      (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จัดทำขึ้นภายใตความจำเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยได

รวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวน

รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ ่งมี

รูปแบบที่สลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณ

ปญหาการทุจริตที่จำเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทำทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ 

โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณมาก ทำใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทำ

หนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ

กำหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว   

การจัดทำแผนแมบทภายใตย ุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 

ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา

หลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด 

ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสำนึกในความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลังรวมในการ

แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน

การทุจริต เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เทา

ทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ ่งจะนำไปสู การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 

(2) การปราบปรามการทุจริต มุ งเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดานของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
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การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื ่อสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ 

มีประสิทธิภาพ กำหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการ

ดำเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกำหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 

อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
 

 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาค ีต าง ๆ ในส ังคมร วมม ือก ันในการปองก ันการท ุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบมีประส ิทธ ิภาพมีความเด ็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 

4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ

บูรณาการ 
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เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

ประเทศไทยปลอด

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู 

การทุจริตของ

ประเทศไทย  

(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 1 

ใน 54 และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา 50 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 43 และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา 57 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 32และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา 62 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 20 และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา 73 

คะแนน 

 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาคร ัฐม ีความโปร งใส ปลอดการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ มีการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในท ุกระดับ โดยเฉพาะการสร างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยชน 

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง ใหขอมูล 

แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครอง

จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกำหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที ่เก ี ่ยวของกับการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร

และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน 

และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต 

ถือเปนพฤติกรรมที ่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมท่ี 

ไมได ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีค ิดที ่ทำใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนส วนตน 

กับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทำการทุจริตเนื ่องจากมี 

ความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผู อื ่นกระทำการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม 

สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทำ รวมท้ัง

ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ

เขาสูอำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
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รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหาร

ประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหา

ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ

มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการ

ทุจริตท่ีผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตสภาวะทางสังคมท่ีตื่นตัวตอตาน

และตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะทำใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่ง

ทวีความสำคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก

และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและ

ระดับองคกร โดยสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก

รูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ 

สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง

มาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไข

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

ภาครัฐและกำหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

ความสุจริตและความซื ่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษผูกระทำผิด 

กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหเทาทันตอพลวัตของ 

การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปล ุกจ ิตสำนึกการเป นพลเม ืองท ี ่ด ี  ม ีว ัฒนธรรมส ุจร ิต และการปล ูกฝง 

และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุ มเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุ งเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที ่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ ่งใด 

เปนประโยชนสวนตน สิ ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 

ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 

และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา

ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 

ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง

ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่ความเปน

พลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก

พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง 

รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึก
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และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามา 

มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง 

ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 

และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที ่แนวแนในการทำตนเปนแบบอยาง 

ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ชุมชน 

ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน 

และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ 

ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเพื่อสรางนักการเมือง 

ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับระบบ เพื ่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุ งเนน 

การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ

โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 

เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทัน 

ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม

ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต 

ข้ันวางแผนกอนดำเนินงาน ข้ันระหวางการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที ่เอื ้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ี เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง

มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ดวยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวของเพื ่อลดการใชดุลพินิจของ 

ผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ

พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ

โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน

ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง 

และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความ

เชื่อม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 
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เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

1. ประชาชนมี

วัฒนธรรม 

และพฤติกรรม

ซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ

เยาวชนไทย 

มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน

ความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 

ท่ีมีวัฒนธรรมคานิยม

สุจริต มีทัศนคติและ

พฤติกรรมในการ

ตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานท่ี

ผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 80  

(85 คะแนน

ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน

ข้ึนไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน

ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน

ข้ึนไป) 

2. คดีทุจริตและ

ประพฤติ 

มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน

ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 

10 

ลดลงรอยละ 

50 

ลดลงรอยละ 

70 

ลดลงรอยละ 

80 

จำนวนคดีทุจริตราย

หนวยงาน 

  - จำนวนขอ

รองเรียนเจาหนาท่ี

ภาครัฐท่ีถูกชี้มูล

เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 

10 

ลดลงรอยละ 

50 

ลดลงรอยละ 

70 

ลดลงรอยละ 

80 

  - จำนวนขอ

รองเรียนเจาหนาท่ี

ภาครัฐท่ีถูกชี้มูลวา

กระทำการทุจริต 

ลดลงรอยละ 

10 

ลดลงรอยละ 

50 

ลดลงรอยละ 

70 

ลดลงรอยละ 

80 

จำนวนคดีทุจริตท่ี

เก่ียวของกับผูดำรง

ตำแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 

25 

ลดลงรอยละ 

50 

ลดลงรอยละ 

80 

ลดลงรอยละ 

90 
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2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม

การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดำเนินคดี

จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ จึงควรมุ งเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที ่เกี ่ยวของในการปราบปรามการทุจริต 

อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม 

เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทำใหผูกระทำความผิดไดรับการดำเนินคดี 

และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม เพื่อใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคู

ไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื ่องรองเรียนที่เชื ่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตที่เกี่ยวของเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย

การปรับกระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทุจร ิตเขาส ู ระบบดิจ ิท ัลมาใชในกระบวนการทำงาน 

ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน 

และหนี้สิน รวมทั ้งบูรณาการขอมูลกับหนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง 

ของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 

ปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินการที ่ลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 

และกระชับมากขึ้นเพื่อใหการดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทำความผิด

เมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ

ประสานงานคด ีท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ การปร ับปร ุงข ั ้นตอนการดำเน ินการ 

ที่ลาชาและซ้ำซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและ

พัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพยสินหรือ

ผูกระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการ

พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือ

สนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานขอมูล

องคความรู ดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเชี ่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมี

สมรรถนะและความรู ท ี ่เป นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรู เช ิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี 
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ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต

ของการทุจริต 

 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

การดำเนินคดีทุจริต

มีความรวดเร็ว 

เปนธรรม โปรงใส 

ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ

ดำเนินคดี ทุจริต 

ท่ีจำเปนตองขอขยาย

ระยะเวลาเกินกวา

กรอบเวลาปกติ 

ท่ีกฎหมายกำหนด 

ไมเกินรอยละ 

25 

ไมเกินรอยละ 

20 

ไมเกินรอยละ 

15 

ไมเกินรอยละ 

10 

จำนวนคดีอาญา 

ท่ีหนวยงานไตสวน 

คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 

4  

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

3 

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

2  

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

1 

ของจำนวนคดี

ท่ีสงฟอง 

 

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

 กำหนดในยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจดัการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้ ไดกำหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน 

มุงเนนการสงเสริม และพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทา

ทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวน ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบรามการทุจริต และ

มุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ 

และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
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 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) 

 เปนโมเดลที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัส

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

เชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 

ทิศทางและเนนการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human 

Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรู เพ่ือ

เสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งมีความ
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ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมที่ดี คือ สังคมที่มี

ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony) 

 

 
 

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

วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
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3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปนยุทธศาสตรที่มุ งเนนใหความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที ่ “ไมทนตอ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดำเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน 

ที่ทำหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กำหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย

ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ

การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 

1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจงั 

2. สงเสริมใหมีระบบและ

กระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคมเพ่ือตานทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสำหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 

2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 

2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร

วิชาชีพ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ

ตานทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม

และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ

การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน

การสอนในทุกระดับ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ

ชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ

ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 

4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ

จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจรงิและ

เหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม

ทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ 

การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤต ิ

มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม



34 
 

ทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

อันแนวแนของประชาชน จึงไดกำหนดใหมียุทธศาสตรการนำเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู 

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล 

มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื ่องการตอตานการทุจริตไปสู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 

เปนหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให

นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริต

ตอสาธารณชน 

1.1 กำหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดำรงตำแหนง

ทางการเมือง 

1.2 กำหนดใหพรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ

พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกำกับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน

กำหนดกลยุทธและมาตรการ

สำหรับเจตจำนงในการตอตาน

การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกำหนดกลยุทธและมาตรการ 

ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 

3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

3.3 การสงเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 

งบประมาณดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำปท่ีมีสัดสวน

เหมาะสมกับการแกปญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 

ตอตานการทุจริตสำหรับ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ

กำกับดูแลและควบคุมการ

ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได

แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กำหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 

และการใชงบประมาณตอนโยบายนัน้ ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 

6.2 จัดทำระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 

ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที ่พบมากขึ ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั ้นตอนการกำหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใชอำนาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

จึงไดกำหนดใหมีย ุทธศาสตร “สกัดกั ้นการทุจร ิตเช ิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรที ่ม ุ งป องกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ ่มขั ้นกอตัวนโยบาย 
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(Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั ้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั ้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 

ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด

ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 

ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 

1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 

1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 

1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 

1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ 

1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดำรงตำแหนง 

ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 

1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 

ความผิดในทางบริหาร 

1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอำนาจของฝายบริหาร 

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนำนโยบาย 

ไปสูการปฏิบัติ 

1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ

สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 

การรายงานและตรวจสอบ 

ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สือ่มวลชน 

และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

4. สงเสริมใหมีการศึกษา 

วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 

เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 เผยแพรองคความรูในการดำเนินนโยบายอยางโปรงใส 

และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตรนี ้มุ งเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี 

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดข้ึน 

โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 

ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม 

1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 

มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือ 

ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

2.2 นำขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 

2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำขอเสนอแนะไปสู 

การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด

ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 

สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 

การทุจริต (กำหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 

สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม 

4.2 กำหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 

บูรณาการระบบการประเมินดาน 

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน

ดำเนินการตามหลัก 

บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 

อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคความรูเชิงสรางสรรคของ 

บุคลากรดานการปองกัน 

การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สำหรับการปองกัน 

การทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 

การดำเนินการตามอนุสัญญา 

สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 

การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

Nations Convention against 

Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 

8.2 ปรับปรุงประมวลจรยิธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ 

การปองกันการทุจริต 

8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 

8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 

การทุจริต 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตรการปฏิร ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจร ิตเปนย ุทธศาสตรท ี ่ม ุ ง เนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดำเนินการ 

ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทำผิด 

(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที ่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งข้ึน 

ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทำใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต 

จะถูกดำเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทำการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวท่ีจะกระทำการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 กำหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 

การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 

1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 

ความเคลื่อนไหวและความ

ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 

ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 

ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 

2.2 การกำหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 

ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 

พัฒนากลไกพิเศษในการ

ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.2 การสรางมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 

3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 

3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 

กฎหมายในการปราบปรามการ

ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ

ทุจริตและสอดคลองกับ

สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 

การทุจริต 

4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 

ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 

การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

4.4 การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 

ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 

4.5 การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ 

4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 

กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง

ในการปราบปราม 

การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 

หนวยงานปราบปรามการทุจริต 

5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 

หนวยงานประชาสงัคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ 

ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 

(Whistleblower) และเจาหนาท่ี

ในกระบวนการปราบปราม 

การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 

(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครอง

ได 

6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 

เจาหนาท่ีในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 

ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 

7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 

และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

(Training) 

7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 

เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทำความผิด

ใหสาธารณชนรบัทราบและ

ตระหนักถึงโทษของการกระทำ

การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 

ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 

อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ดำเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 

ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 

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

ของประเทศไทย” 

เปนการกำหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 

คาดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธ ีการสำรวจ 

ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กำกับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 

การบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ 

โดยมีกลยุทธการดำเนินงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 กำหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษา และกำกับติดตาม 

การยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริต(Corruption 

Perceptions Index :CPI)  

ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 

แตละแหลงขอมูลท่ีใชสำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.3 เรงรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกันและปราบปราม 

การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 

การรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 

ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 

ประเทศ 

2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

1. เหตุผลความจำเปน 
ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกำหนด

วิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจร ิตทั ้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี ้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกันการทุจริต ที่กลาวถึง 

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสราง

องคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย 

อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริต

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซ่ึงเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 
2. วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริต 

ในวงกวาง ท้ังในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน  
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2. เพ่ือยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสถานศึกษาใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

3. เปาหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความตระหนักรูในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติและคานิยมรวมตานทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับ

สถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื ่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการ

ยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
     

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 1. นักเรียนในโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม    จำนวน    1,795  คน 

 2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จำนวน       114  คน 

 

5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ป 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 

1.รอยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 

2. รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 

3. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 80 

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

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หนวยนับ จำนวน ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

1. กิจกรรมบริษัทสรางการด ี โรงเรียนมีทักษะใน

การบริหารจัดการ

บริษัทสรางการ 

และคำนึงถึง

ผลประโยชน

สวนรวมมากกวา

สวนตนโดยแบงปน

ผลกำไรในการทำ

ประโยชนเพ่ือ

สาธารณะ 

โรงเรียน 1 3,000 
 

        กลุมสาระ

การเรยีนรู

สังคมศึกษา 

2. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. นอย จำนวนผลงาน/

นวัตกรรมการ

ปฏิบัติงานท่ีมี

การบูรณาการและ

มีความเช่ือมโยงกัน 

ในการสนับสนุน

และสงเสรมิ 

ใหนักเรียนเกิด

ผลงาน 3 2,000     
 

    กลุมบรหิาร

วิชาการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หนวยนับ จำนวน ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

คุณลักษณะ 5 

ประการของ

โรงเรียนสุจริต 

3. โรงเรียนคณุธรรม สพฐ. โรงเรียนมี

กระบวนการ

ขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมใหแก

นักเรียน 

ผลงาน 3 3,000           

4. กิจกรรมการประเมิน ITA 

สถานศึกษา 

คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา 

(ITA) ป 2563  

คะแนน  85 2,000  
 

       กลุม

อำนวยการ 

รวม 30,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปการศึกษา 2563 

 

8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดำเนินการ 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 

9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

 1. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชน 

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเขมแข็ง 

และเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  

 

10. การติดตามประเมินผล  

 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาสุจริต 

 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ช่ือโครงการ   สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 

ลักษณะโครงการ       ใหม         ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ  กลุมบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธระดับองคกร ขอท่ี 1.  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธระดับแผนงาน ขอท่ี 1.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานวิชาการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองยุทธศาสตรสพฐ.  ขอท่ี 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

สนองมาตรฐานสพฐ.  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

1.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

สนองตัวช้ีวัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล : ดานบริหาร   

เปาหมายขอท่ี  5. คุณภาพผูบริหาร บริหารดวยระบบคุณภาพ ปจจัยพ้ืนฐานเครือขายรวมพัฒนา 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สังคมไทยในปจจุบันปญหาอยางหนึ่งที่พบ คือ ปญหาหนี้สิน รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ผูปกครองสวน

ใหญของนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมก็เปนอีกชุมชนหนึ่งที่ประสบกับปญหาดังกลาว  โดยที่ผูปกครองมีอาชีพ

เกษตรกรรมและรับจาง รายไดในครอบครัวไมแนนอน ทำใหสภาวะทางการเงินของผูปกครองไมดีนัก ประสบปญหากู

หนี้ยืมสิน เกิดปญหาทางดานครอบครัว บางครอบครัวตองยายถิ่นฐานเขาเมืองเพื่อหารายไดนักเรียนตองถูกทอดท้ิง

ใหอยูกับปูยา ตายาย สิ่งเหลานี้สงผลตอชีวิตความเปนอยูของนักเรียนโดยตรง ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะชวยใหครอบครัวของ

นักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ดำเนินชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข ก็คือการเดินทางสายกลางตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

     ดังนั้น กลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จึงมีแนวคิดที่จะนำรูทางดานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาถายทอดใหกับนักเรียนโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดนำความรูแนวคิด ทฤษฎีหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลสูครอบครัวของตนตอไป จึงไดจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตาม

ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10  ข้ึน 

 

2.วัตถุประสงค (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เขาถึงศาสตรพระราชา และพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ 

รัชกาลท่ี 10 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันและขยายผลสู

ครอบครัวของตนเอง 

     3.  เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใช

ในการดำเนินการ 

     4.  เพ่ือใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและสถาบันครอบครัว 

     5. เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม รูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 

     6. เพ่ือฝกฝนใหนักเรียน สูงาน ทำงานจนประสบความสำเร็จและหาเลี้ยงชีพได 

     7. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนพลเมืองดี มีจิตอาสาตอบานเมืองและสวนรวม 

 

3.  เปาหมาย   

 3.1 เชิงปริมาณ(จำนวนท่ีไดรับการพัฒนา) 

 3.1.1  นักเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ เขาถึงศาสตรพระราชา และพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของรัชกาลท่ี 10 

 3.1.2  นักเรียนทุกคนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันและขยายผล

สูครอบครัวของตนเอง 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียนมีความรักชาติบานเมือง นับถือศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เอ้ืออาทร

ตอครอบครัวและสวนรวม 

      3.2.2  นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม รูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 

 3.2.3  นักเรียนสูงาน ทำงานจนประสบความสำเร็จและหาเลี้ยงชีพได 

      3.2.4  นักเรียนเปนพลเมืองดี มีจิตอาสาตอบานเมืองและสวนรวม 
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4.  วิธีดำเนินการ 

 

ข้ันตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผูรับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุมงาน) 

1. วางแผน 

(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 

2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 

3. กำหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 

ม.ค. 64  นางขนิษฐา ลุนชัยภา 

2. 

ดำเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 รับการประเมินเปน

ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 2 สานตอศาสตร

พระราชา 

กิจกรรมท่ี 3  นอมนำพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 

10 สูการปฏิบัติ 

กิจกรรมท่ี 4 โรงเรียนสุจริต 

กิจกรรมท่ี 5 บริษัทสรางการด ี

 

พ.ค.-มิ.ย. 63 

 

 

ตลอดป 

 

ตลอดป 

 

 

พ.ค. -ส.ค. 63 

พ.ค. -ส.ค. 63 

 

20,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

5,000 

3,000 

 

นางมยุรี  เถาวัลย 

 

 

กลุมบริหารวิชาการและคณะ 

 

กลุมบริหารวิชาการและคณะ 

 

 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษา 

นางมยุรี  เถาวัลยและคณะ 

3.

ตรวจสอบ 

(Check) 

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ตลอดป 

 

 

 กลุมงานบริหารวิชาการ 

4. 

ประเมินผล

และ

รายงาน 

(Action) 

วิธีการประเมินและรายงาน 

1) เขียนรายงานการสรุปผล 

2)  เสนอรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

 

พ.ค.63  กลุมงานบริหารวิชาการ 

 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดปการศึกษา 2563 

6.สถานท่ีดำเนินการ 

 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
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7.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมบริหารวิชาการ ; นางมยุรี  เถาวัลยและคณะ 

 

8.  งบประมาณท่ีใช      

 เงินงบประมาณ  28,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ       - บาท 

  รวม  28,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ 

กิจกรรมท่ี 1  

รับการประเมินเปนศูนย

การเรียนรูตามหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- - 20,000 - 20,000 นางมยุรี เถาวัลย

และคณะ 

กิจกรรมท่ี 4  

โรงเรียนสุจริต 

- - 5,000 - 5,000 นางมยุรี  เถาวัลย

และคณะ 

กิจกรรมท่ี 5  

บริษัทสรางการดี 

- - 3,000 - 3,000 นางมยุรี  เถาวัลย

และคณะ 

รวม -  28,000 - 28,000  
 

9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

 1.  รอยละของนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เขาถึง

ศาสตรพระราชา และพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของ รัชกาลท่ี 10 

ประเมินความรู ความเขาใจ แบบประเมิน 

2.  รอยละของนักเรียนท่ีนอมนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน

และขยายผลสูครอบครัวของตนเอง 

สำรวจจำนวนนักเรียนท่ี

นอมนำหลักปรัชญาฯไปใช

ในการดำเนินชีวิต 

แบบสำรวจ 

3.รอยละความพึงพอใจของบุคลากร  ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอชาติ บานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มุงม่ันทำงาน และเลี้ยงตนเอง

ไดและเปนพลเมืองดี มีจิตอาสาตอสวนรวมและประเทศชาติ 
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โครงการเพ่ือการปองกนัการทุจริตโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

 

ช่ือโครงการ คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) 

สนองประเด็นยุทธศาสตรโรงเรียน ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขอท่ี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรุงนิรันดร   โพธิ์เพชรเล็บ 

ลักษณะโครงการ   (  )   โครงการใหม (    )   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
หลักการและเหตุผล 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดดำเนิน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) ประจำปงบประมาณ 2563 เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดำเนินงานของ

สถานศึกษา เพื่อเปนกลยุทธที่สำคัญในการปองการการทุจริตเชิงรุก และเกิดการปองกันประเด็นเสี่ยงหรือชองทางท่ี

อาจจะกอใหเกิดการทุจริต และสามารถยบัยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางทันการณ อีกท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีจะชวย

ยกระดับธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อันจะเปนการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อใหหนวยงานนำขอมูลผลการ

ประเมินไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยาง

เหมาะสม รวมถึงยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีกรอบการประเมิน

ใน 10 ตัวชี้วัด คือ 1) การปฏิบัติหนาท่ี 2) การใชงบประมาณผิด 3) การใชอำนาจ 4) การใชทรัพยสินของราชการ 5) 

การแกไขปญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9) การเปดเผยขอมูล และ 10) การปองกันการทุจริต 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เปนสถานศึกษาที่ตองมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส อีกทั้งยังเปน

นโยบายของผูบริหารในทุกระดับ จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบการประเมิน และเสริมสรางวัฒนธรรมและ

คานิยมใหกับบุคลากร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 2. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมใหกับผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจางปฏิบัติงานอยาง

ซ่ือสัตยสุจริต 

เปาหมาย 

     ดานปริมาณ 

        -  ผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจาง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จำนวน 116 คน  
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     ดานคุณภาพ 

        -  ผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจาง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม มีวัฒนธรรมและคานิยมในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

 

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินการ งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ต.ค. 

63 

1. วางแผนจัดทำโครงการและเสนออนุมัต ิ -     กลุมอำนวยการ 

2. แตงตั้งคณะทำงาน -     กลุมอำนวยการ 

3. ประชุมชี้แจงแกบุคลากร เจาหนาที่ และ

ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

- 
    กลุมอำนวยการ 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานสถานศึกษา 

- 

    กลุมอำนวยการ 

5. เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู IIT ใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในเขามาตอบ 

500 

    กลุมอำนวยการ 

6. เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู EIT ใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกเขามาตอบ 

1,000 

    กลุมอำนวยการ 

7. ดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT 500     กลุมอำนวยการ 

8. ปรับปรุงหนาเว็บไซตและตอบ OIT -     กลุมอำนวยการ 

9. ตรวจสอบหนาเว ็บไซตและดำเนินการ

รายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- 
    กลุมอำนวยการ 

10. ประกาศผล ITA -      

รวม 2,000      

 

งบประมาณ/สถานท่ีดำเนินการ 

 สถานท่ี      โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 งบประมาณ 2,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว    เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      เงินรายไดสถานศึกษา    เงินอ่ืน ๆ เงินสนับสนุนจาก สพม.20 

 

 

รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดการใชงบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 ตอบ IIT - คาวัสดุ/อุปกรณ กระดาษ 500 

2 ตอบ EIT - คาวัสดุ/อุปกรณ 

- คาเดินทางประสานผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
1,000 

3 ตอบ OIT - คาวัสดุ/อุปกรณ กระดาษ 500 

รวมงบประมาณ 2,000 

 

การวัดและประเมินผลสำเร็จ 

ตัวบงชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด 100% ทุกกิจกรรม 

ขอมูลการดำเนินงาน 

เชิงประจักษ 

เกณฑการประเมิน 10 ตัวชี้วัด

ของ ITA 

2. ผลการประเมินมีคาคะแนน 85 คะแนน

ข้ึนไป หรืออยูในระดับ A ข้ึนไป 

ผลการประเมินจาก 

สพม.20 
ระบบ ITA Online 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    1. โรงเรียนเรียนน้ำโสมพิทยาคม ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานสถานศึกษาใน

ระดับ A 

2. โรงเรียนเรียนน้ำโสมพิทยาคม มีการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานสถานศึกษา 

ไมมีผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
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บริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

 

 1.1 ความเปนมา  

  ยุทธศาสตรชาติวาดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของทุกภาคสวนในการ

รักษาผลประโยชนสาธารณะ ในมาตรการที่ 1 สงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

มาตรการท่ี 3 การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูก ปลุก ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เรงสงเสริมการศึกษาเพ่ือสราง

เยาวชนใหเปนสุจริตชนทุกภาคสวน รวมกันสนับสนุนสงเสริมใหนโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับ

ทิศทางจากการมุงสรางคนเกง คนดี เนนใหดำรงชีวิตสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มี

เสถียรภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนา ม่ันคง และสุจริตอยางยั่งยืน 

 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีนโยบายยึดหลักการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี มีความโปรงใส ไมมีการทุจริตคอรรัปชัน ไดกำหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง และมาตรการในการปองกัน

และตอตานการทุจริต โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพ่ือทำหนาท่ีในการบูรณาการขับเคลื่อน

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมคุมครองจริยธรรมของขาราชการ รวมท้ังติดตามผลการดำเนินงาน

และประสานความรวมมือระหวางสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่รับผิดชอบ

การจัดการศึกษาใหเยาวชนของประเทศเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสำคัญของการ

เตรียมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ดำเนินการ

ขับเคลื่อนระดับภูมิภาค เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสรางการดี เปนกิจกรรมหนึ่งใน

โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือปองกัน ปลูกฝงนักเรียนใหตระหนักรู เขาใจ และคิดอยางมีเหตุผล เปนคนเกงเรียนรู เปน

คนดีซื่อตรง มีกริยามารยาท รูจักการทำมาหากิจ สรางชีวิตใหรุงเรืองขึ้นได ซึมซับคุณคาแหงการทำความดี สราง

ความรูสึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน ปลูกฝงคานิยมการไมทุจริตใหกับเด็กนักเรียน ใหมีจิตสำนึกของ

การมีคุณธรรม ไมมุงหวังแตผลประโยชนสวนตน ซึ่งจะสงผลใหเยาวชนที่ผานกระบวนการ เปนนักเรียนที่มีคุณภาพ 

เปนประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก 

 กิจกรรมบริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงได

ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อใหนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ไดศึกษาความรูเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม มี

ทักษะการบริหารจัดการที่ดี และมีเจตคติตอการจัดกิจกรรม คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน สวนตน 

และไดฝกตนเองตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากความสำคัญดังกลาวโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมซ่ึง

ไดรับมอบหมาย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รูปแบบของการจัดกิจกรรม ภายใตชื่อ บริษัทสราง

การดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงสรางของบริษัทสรางการดีและไดมีฉันทามติ เสนอให

มีการตั้งชื่อโครงการคือ “กลวยฉาบสรางสุข” และดำเนินการจัดตั้งบริษัทสรางการดี ในโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เพ่ือ

เปนการ สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสานึกสุจริต สงผลใหเปนเยาวชนของประเทศชาติและพลโลกท่ีดี 
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 1.2 วัตถุระสงคของบริษัทสรางการดี 

  1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  2. เพ่ือใหมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  4. เพ่ือใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  

  5. เพ่ือคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  

 1.3 เปาหมายการจัดบริษัทสรางการดี 

   1.3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

   1) นักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รวมดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีใน โรงเรียน 

จำนวน 1 บริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ จำนวน 30 คน  

   2) จัดทำผลิตภัณฑกลวยฉาบจำหนาย จำนวน 200 ชิ้น ตอหนึ่งสัปดาห เปนระยะเวลา 30 

สัปดาห รวมท้ังสิ้น 6,000 ชิ้น  

   3) นักเรียนรอยละ 80 มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

   4) นักเรียนท่ีเปนคณะกรรมการบริษัทรอยละ 80 เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีน

สุจริต  

   5) นักเรียนรอยละ 80 คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  

 1.3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

   1. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

   2. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

   3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

   4. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจริต  

   5. นักเรียนคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

 1.4 งบประมาณ  

  จาก โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20   จำนวน 2,000 

บาท คาหุนจากสมาชิกจำนวน 300 หุน หุนละ 10 บาท 3,000 บาท รวมเปน 5,000 บาท  

  1.5 สถานท่ีการดำเนินกิจกรรม  

  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 1.6 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  

  เริ่มโครงการ วันท่ี 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

  สิ้นสุดโครงการ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 



59 
 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

ความเปนมาและความสำคัญของโครงการ 

 ตามโครงการปองกันการทุจริต โดยการเนน ๕ ดานในการเปน "โรงเรียนสุจริต" ไดแก มีทักษะกระบวนการ

คิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนาโรงเรียนสูสากล มีความโปรงใส เปนธรรม 

ตรวจสอบไดไมคอรรัปชัน โดยฝกอบรมผูบริหาร ครู และนักเรียนท่ีคัดเลือกใหเปนโรงเรียนสุจริต นำรองปลุกจิตสำนึก

ใหคิดถึงสวนรวม และ โรงเรียนสุจริตจะเปนโรงเรียนที่ทุกฝายมีสวนรวม เขาถึงขอมูลไดงาย และในป ๒๕๕๖ ตาม

แนวทางการพัฒนา การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นใน

ความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุ มกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน พรอมทั้งสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการทุจริต ให

ดำเนินการโดย 

 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ภาครัฐดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวน มุงสรางจิตสำนึกในการรักษา

ประโยชนสำธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุก

กลุมในสังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับการ

ปลูกจิตสานึกความซื่อสัตยสุจริต คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทัน

การทุจริต ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิด หรือผูกระทำการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

ทั้งนี้เปาหมายโรงเรียนสุจริต คือ ปลุกจิตสำนึกใหกับทุกคน นอกจากโรงเรียนแลวยังตองขยายไปสูสังคม 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมนำคุณลักษณะของโรงเรียนสุจรติบรรจุอยูในหลักสูตร และดำเนินงานโดยตามแนวปฏิบัติของ

โรงเรียนสุจริต   สรางความสุจริตโปรงใส ยึดม่ัน ธรรมาภิบาลและจัดกิจกรรมปองกันการทุจริต 

 

องคประกอบของโรงเรียนสุจริต 

คุณลักษณะ ๕ ประการ 

1. ทักษะกระบวนการคิด เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการแกปญหา ทักษะการ

แกปญหาแบบรวมมือ เปนตน 

2. สรางวินัย 

3. ซ่ือสัตย 

4. พอเพียง 

5. จิตสาธารณะ  

และปฏิญญาโรงเรียนสุจริต คือ ปลูกฝง ปองกัน และสรางเครือขาย ขับเคล่ือนสูชุมชน 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีความรู ความเขาใจ ในบทบาทและหนาท่ี

อยางชัดเจนนําไปปฏิบัติได 

2. เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานการ

ปองกันการทุจริต 

3. เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนสงเสริม ปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะ

ของโรงเรียนสุจริต 

4. เพ่ือสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน 

 

แผนภูมิแนวทางการดำเนินกจิกรรม 

 

ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาบทบาทหนาท่ี 

ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
 

วิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

กําหนดมาตราการ/แนวทาง 

การสงเสริมปองกัน และการพัฒนา 

นําไปใชในการปฏบิัติกิจกรรม 

- วัดและประเมินผล 

- สรุปรายงานผล 

- เผยแพรผลงาน 

 

ปรับปรุง 

และพัฒนา 
มีปญหา 
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การแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

โรงเรียนที่ไดเขารวมโครงการฯ ดำเนินการจัดทำคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอย) ดังนี้ 

1. แตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย มีวาระ ๑ ปการศึกษาตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน ๑๕ คน 

โดยเปนนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสรรหามาจากนักเรียนที ่มี

คุณลักษณะสุจรติ ๕ ประการ 

2. สงคําสั่งแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ และ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. โรงเรียนประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  รวมกับดำเนินการจัด

อบรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย เพื่อใหทราบ บทบาทหนาที่ของตนเอง พรอมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯไปยัง

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแบบฟอรม

ท่ีกำหนด (ภาคผนวก) 

 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

1. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการสงเสริมปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

2. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

3. สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึงประสงคตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

4. เปนผูนําในการสรางเครือขายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการ

ทุจริตตอโรงเรียนและชุมชน 

5. ประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. สรรหา/คัดสรร ผูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

7. ประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการปองกันและตอตานการทุจริต 

8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตอโรงเรียน 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานรองรอย 

กระบวนการทำงาน 

1. มีแผนงาน/โครงการ 

การสงเสริมปองกันและพัฒนาตาม

คุณลักษณะของโรงเรยีนสุจริต 

ระดับ ๑ มีแผนงาน/โครงการการ

สงเสริมปองกันและพัฒนาตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

และมีผูรับผิดชอบงานในแตละ

กิจกรรมท่ีชัดเจน 

-โครงการ 

-คําสั่ง 

-เครื่องมือประเมิน 

-ผลการประเมิน 

-รายงานโครงการ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานรองรอย 

2. มีผูรับผิดชอบงานในแตละ

กิจกรรมท่ีชัดเจน 

3. มีเครื่องมือประเมิน 

คุณลักษณะของโรงเรยีนสุจริต 

4. มีผลการประเมิน 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

5. มีรองรอย การปรับปรุง 

พัฒนางาน 

ระดับ ๒ มีระดับ ๑และมีเครื่องมือ

ประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน 

สุจริต และมีผลการประเมิน

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

ระดับ ๓ มีระดับ ๑และ ๒ และมี

รองรอยการปรับปรุง พัฒนางาน 

การมีสวนรวมในการทำงาน 

1. มีการกำหนดบทบาท 

ของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย/โรงเรียน/

ชุมชนมีความชัดเจน 

2. มีการประชุมวางแผนการ

ทำงานอยางมีสวนรวม 

3. ป.ป.ช.สพฐ.นอยมีภาวะ

ความเปนผูนําผูตามท่ีดี 

4. มีการสรางเครือขายความ

ดีอยางขัดเจน 

5. มีการประเมินผลจาก

บุคคลหลายฝาย 

ระดับ ๑ มีบทบาทของป.ป.ช.

สพฐ.นอย/โรงเรียน/ชุมชนมีความ

ชัดเจนและมีการประชุมวาง

แผนการทำงานอยางมีสวนรวม 

ระดับ ๒ มีระดับ ๑และ ป.ป.ช.

สพฐ.นอยมีภาวะความเปนผูนํา 

ผูตามท่ีดี และมีการสรางเครือขาย

ความดีอยางขัดเจน 

ระดับ ๓ มีระดับ ๑และ ๒ และมี

การประเมินผลจากบุคคลหลาย

ฝาย 

-คําสั่ง 

-บันทึกการประชุม 

-ภาพถายกิจกรรม 

-เอกสารบันทึกการสรางเครือขาย 

-ผลการประเมินจากบุคคลท่ี

หลากหลาย 

 

 

 

 

ผูเสนอแผนปฏิบัติการ     ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  

      (นางสาวรุงนิรันดร  โพธิ์เพชรเล็บ)           (นางปทมา  เพชรศรี) 

       ตำแหนง คร ู                         ผูชวยผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 

 

      ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ 

 (นายประสขุ  ศรีจันทร) 

 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 
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