
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

สภาพสังคมปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ประเทศ
ต่างๆตระหนักถึงร้ายท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตมากขึ้น 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย                            
6ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

ซึ ่งแผนปฏิบัต ิการโครงการเสริมสร ้างคุณธรรม จร ิยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานราชการ เพื่อจะได้มี
ส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังการทุจริต เป็นต้น  

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ จะทำให้เกิด 
ประโยชน ์ส ูงส ุดบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค ์และเป ้าหมายที ่กำหนดไ ว ้อย ่ างม ีประส ิทธ ิภาพต ่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมา 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)ได้

กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & CleanThailand)”                
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป ้ าประสงค ์ เช ิ ง ย ุ ทธศาสตร ์  ค ื อ  ประ เทศไทยได ้ ร ั บการประ เม ินด ั ชน ีการร ับร ู ้ ก ารท ุ จริต 
(CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) 
และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันดว้ย
การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ทำ
ข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อ
ประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                       
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐาน
การปลูกจิตสานึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 
ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียน
สุจริต)ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิง
รุกเพื่อพัฒนานักเรียน ครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต           
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง 3 ด้าน คือ ด้าน
การป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)                       
ร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

3. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ร้อยละ 80 เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน 
ให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

4. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ 80 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 - 2579) จำนวน                        
5 ภูมิภาค โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้มีความชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดทุกจังหวัด มาร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
(ครั้งท่ี 1) และกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ครั้งท่ี 2) 
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตสามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงจัดทำแนว
ทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานคลอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ 

 
2.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยามักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื ่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
Intemational – IT)พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที ่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ลำดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อย
ถอยลง สาเหตุท่ีทำให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสำคัญของไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม 
ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ท่ีทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานท่ีไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที ่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ัง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทยการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                        
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ รวมทั ้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั ้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติซึ่งเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่  
กิจกรรมบริษัท สร้างการดีกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น การนำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใน
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สังกัดการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 
1.1 ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการสร้างความเข้าใจการขับเคล่ือน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
2. การปฏิบัติ 

2.1 ดำเนินการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน)ไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.2 ดำเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
3. ติดตามการดำเนินโครงการ 

3.1 กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
3.2 รายงานผลการขับเคลื ่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนปากน้ำหลังสวน

วิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการดำเนินโครงการ 
- ไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ – 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร                                    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 
การตอ่ต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ท่ีได้รับความเห็นชอบ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เก่ียวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุก
ภาคส่วน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน
ป.ป.ช. มีดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
3. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ                                         
(พ.ศ.2561  – 2580) 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
 

สาระสำคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริต ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริ ต                     
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต                         
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ ท่ีสำคัญ คือ ไม่
เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำ
การโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนด
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน ซึ ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจร ิยธรรมดังกล่าว                            
การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรม
นั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้เกิดปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ี
ไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีนาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่ง
รัฐรวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบ
การบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีกำหนดเอาไว้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ                         
ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปีเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เช่ือมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู ่แนว
ระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ 
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จัดทำขึ้นภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที ่ผ่านมา

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเกิดความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและ
ภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการ
ทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจำเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณ
แผ่นดินไปกับการทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีในการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการกำหนดแนวทาง
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงัวธิี
คิด ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้าง
พลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการดำเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี                
โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมี
อันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปีพ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
 
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.1 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.2 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ 
2.3 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 
ความมั่นคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.2.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติ                           
มิชอบ 
4.2.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.2.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ 
4.2.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ ่มตั ้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทน ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้ 
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ 
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2.ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สาหรับทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ 
ส่ือมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขัดเกลาพฤติกรรม 

3.ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ 
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ 
ทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน 
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสร ิมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ 
ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลแล ะ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่ง
เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดง 
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ 
สาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดง 
เจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับ 
ติดตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และ 
มาตรการสำหรับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆใน
การกำหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับ 
ประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีมีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ
จัดสรรงบประมาณ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริต
สำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการ 
ทุจริตในรูปแบบ นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุม 
การดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรค 
การเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางใน
การดำเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการ 
ป้องกันการทุจริต ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมือง 
ได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบาย มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกำหนด 
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่ งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่
เริ ่มขั ้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
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นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง 
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค 
การเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัว 
นโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย 
Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ี
ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณา
ร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ 
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง 
นโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน 
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของ 
ฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ 
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริต เชิง 
นโยบาย (Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงาน 
นโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและ 
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบาย ไปปฏิบัต 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ 
เอกชน ส่ือมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และ 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ตรวจสอบการทุจริต เชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่าง 
โปร่งใส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหา

การทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการ 
ทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำ 
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัต 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ 
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสาร
สาธารณะเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
(Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกับแนว 
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ 
ประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร
ภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ 
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
สำหรับการป้องกันการทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตาม 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2 0 0 3 ( United Nations 
Convention Against Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้น                    
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งยุทธศาสตร์นี ้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและความ 
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหว 
และการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจาก
การทุจริต 
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนากลไกพิเศษใน 
การปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปราม
การทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ 
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อ 
สนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามกา 
ทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตาม
สนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับ 
ความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่
ละพื้นท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดใน
การบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ 
ประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ                              
การยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการสำรวจ ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
ทำงานรวมไปถึง การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
วินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปราม
การทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน
ส่ือสาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้ 
แจ้งเบาะแส(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ีใกระ 
บวนการปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) 
และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้ง
เบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ และขีด
ความสามารถรวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-
training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มี 
ความรู้ทักษะและขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing) และ 
แลกเปล่ียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index 
:CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ 
สำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที ่ใช้สำหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้(Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว ่าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต                              
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร 
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ฝ่ายบริหารวิชาการ    

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต  
ลักษณะโครงการ     ☐  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง           
สนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.  

มาตรฐานที่ 1 :  คุณภาพผู้เรียน 
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    1) การมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

    2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

   3.1 จัดประสบการณ์ทีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 : คุณภาพผู้เรียน 

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (5) 
1.2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2) 

 กลยุทธ์ที่ 2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( 3.1,3.2,3.3,3.4 ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิลาวัลย์  ติณโสภารัตน์ 
 

************************************************************ 
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1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสุจริตเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง
และ 5) จิตสาธารณะ 

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ดําเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ด้าน คือดา้นการปองกัน ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้าง
เครือขา่ย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จึงจัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้น โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักปฏิบัติ ปลูกฝังค่านิยมในการรังสรรค์สังคมปลอดทุจริต เต็มเป่ียมด้วยคุณธรรมและสามัคคีธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในการสนับสนุนให้สอดคล้องโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

2.2 เพื่อพัฒนานักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

2.3 เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1. นักเรียนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

3.3. นักเรียนเป็นปฏิบัติตนดำเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 

5.  วิธีการดำเนินงาน/ ข้ันตอนดำเนินการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1. เสนอโครงการ 

 

เมษายน 65 

 

โรงเรียนปากน้ำ                            
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  
ติณโสภารัตน์ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

2. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ทำงาน 

 

พฤษภาคม 65 
 

พฤษภาคม 65 
 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

โรงเรียนปากน้ำ                        
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  
ติณโสภารัตน์  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

4. ดำเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรม
ท่ีกำหนดไว้ (D) 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
1. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรมท่ีกำหนด 

มีนาคม 66  

โรงเรียนปากน้ำ                       
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  
ติณโสภารัตน์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน นำ
ข้อมูลท่ีได้พบจากการประเมินมาแก้ไข
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

 

มีนาคม 66 

 

โรงเรียนปากน้ำ                       
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  
ติณโสภารัตน์  

 

6. รายละเอียดประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมเป็นเงินท้ังหมด   -   บาท 

 
รายการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 
เงินอุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ รวม(บาท) 

การเรียนฯ กิจกรรม 
1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง 
(บริษัทสร้างการดี ๔.๐) 

- - - - - 

3.กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project 
Citizen)  

- - - - - 

4. ก ิจกรรมโรงเร ียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน 

- - - - - 

รวม - - - - 
 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา /คณะครู / ชุมชน 

 

 

 



23 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปากน้ำหลังสวน
วิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

-การประเมิน - แบบประเมิน 

2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปากน้ำหลังสวน
วิทยามีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และ 

ดำเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 

- การสังเกต 

- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- สภาพจริง 

- เอกสารหลักฐาน 

- ภาพถ่าย 
  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิต
ตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ                 ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นางสาวนิลาวัลย์  ติณโสภารัตน์ )                                                ( นางสุนิสา  มีทอง ) 
                       ครู                                                     ครูชำนาญการพิเศษ   
 
 
 
 

 
                

ลงช่ือ                                ผู้อนุมัติโครงการ 

         ( นายทินกฤต  แซ่ตั้ง ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 


