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ค าน า 
  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตาม
แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง
จิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ  

ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่าง ๆ  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อัน
จะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
ความเป็นมา 
 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  และส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม  กล่าวคือท าให้การพัฒนาประเทศ
ล่าช้า  เกิดค่านิยมยอมรับว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ  ท าลายคุณธรรมพ้ืนฐานในตัวบุคคล  อันจะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปในอนาคต  ซึ่งช่องทางการทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบวิธีการ  ทั้งการรับสินบน
การจัดซื้อจัดจ้าง  การทุจริตเชิงนโยบายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง  ทั้งนี้รัฐบาลได้
ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงประกาศนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมี
วินัยและยึดมั่น  ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
บูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและ
เป็นธรรม  สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่
กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง  

 จากสภาวการณ์ดังกล่าว  โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุก
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal  Integrity  and  Transparency  
Assessment : IIT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  มี 6 ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  มี 6 ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  มี 6 ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มี 6 ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มี 6 ประเด็นการประเมิน 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  Integrity  and  Transparency  
Assessment : EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มี 5 ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มี 5 ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  มี 5 ประเด็นการประเมิน 
 
 



 
 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity  and  Transparency  
Assessment : OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
ตัวชี้วัดที่ 7 การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) 

 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  
 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ    
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์      
การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว      
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบ
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

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

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
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 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 
ตัวชี้วัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ        

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงชั้น เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงช้ัน 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการน าเจตจ านงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

1.1 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
1.2 ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและ
ควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงที่ได้
แสดงไว้ 

4.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกัน
การทุจริตในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
  การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบาย การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขัน้ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ
ขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
1.8 การก าหนดความรับผิดชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ
เป็นความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle 
Feedback) 

2.1 บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

3.1 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายของสถานศึกษา 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือ        
ไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
แตล่ะระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างโรงเรียน
และชุมชน 
1.3 เพ่ิมบทบาทของผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การ
ปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต  

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing  Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงาน 
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างกลุ่มงานที่ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการ
ป้องกัน การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก  
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต  
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผล  
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึง
ระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไก
พิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปราม
การทุจริต 
 

4. การบังคับใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

4.1 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความ
เสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
4.2 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละงาน 
4.3 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับ
ใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ
ปราบปรามการทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อ
สาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน 
เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง              
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวม
ไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปราม
การทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ 
ทักษะและขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ
ของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของ
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดี
ทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-13- 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index :CPI) ของประเทศ
ไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์
ที ่1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน  ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี     ธรร
มาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบที่
ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจ            
อันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากินและ
การด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะ
ติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยัง
ไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาต
ซ้ าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ       
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอรัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ า    
ในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปี
ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการ
ท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 
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10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง  
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ     
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได ้

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ      
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้า น
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคล        
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ  
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ 

 
 

-15- 



 
 
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โปร่งใส สะอาด ปราศจากคอรร์ัปชัน 
 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน ควบคุม การตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 

เป้าประสงค์ :  
1. โรงเรียนมีวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. โรงเรียนมรีะบบและกลไกในการป้องกัน ควบคุม การตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรม  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร 
 

. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาวการณ์ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  และส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม  กล่าวคือท าให้การพัฒนาประเทศล่าช้า  
เกิดค่านิยมยอมรับว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ  ท าลายคุณธรรมพ้ืนฐานในตัวบุคคล  อันจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปในอนาคต  รัฐบาลจึงให้ความส าคัญแก่การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ  โดยเน้นให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   

 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล  และเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่
โดยตรงในการอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ  จึงจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรขึ้น  
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3.  เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน ควบคุม การตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 
เป้าหมาย  

1. เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรในโรงเรียนชัยเกษมวิทยาร้อยละ 100 มีวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 

2. เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรในโรงเรียนชัยเกษมวิทยาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3) โรงเรียนมีระบบและกลไกในการป้องกัน ควบคุม การตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาสู่การสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส 
    - ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน
ชัยเกษมวิทยา 

1  ตุลาคม  2562 - 30 มิถุนายน 
2563 

นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

  
- นางสาวพรสรวง       

สังขฤทธิ์ 
- หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า

งานต่าง ๆ 
3.ประเมินผล(Check) 
     - ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
     - สรุปและรายงานผล 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

 
สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
งบประมาณ 
 - 
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การประเมินผล 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ITA ออนไลน์ โรงเรียนมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนด าเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ปราศจากข้อร้องเรียน ได้รับความเชื่อถือจากชุมชน 
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