
 
 

คาํนํา 

 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. EFGF 

ดาํเนินการภายใตโ้ครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษาและสาํนกังานเขตพืSนทีT

การศกึษา ซึTงสอดคลอ้งกบัยทุธสาสตรช์าต ิและแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤตมิชิอบ  

 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. EFGF 

ประกอบด้วยสาระสําคญั คือ ส่วนที'  ) บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์

สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. EFG\ ส่วนที' * บรบิททีTเกีTยวขอ้ง ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรช์าต ินโยบาย และคาํสั TงทีTเกีTยวขอ้ง ส่วน

ที' + แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. EFGF แสดง

รายละเอยีดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยทุธศาสตรข์องแผนปฏบิตักิารฯ ดงักลา่ว ความเชืTอมโยงของการจดัทาํแผน 

และขอ้มลูชืTอโครงการ ตวัชีSวดัและคา่เป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผูม้สี่วนเกีTยวขอ้งทีTใหค้วามร่วมมอืในการจดัทําแผนปฏบิตักิารป้องกนั 

การทุจรติ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. EFGF จนสาํเรจ็ เพืTอเป็นกรอบทศิทางใน

การดาํเนินการป้องกนัการทุจรติทีTสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิและนโยบายสาํคญั อนัจะสง่ผลใหก้ารทุจรติใน

การปฏบิตัริาชการลดน้อยลง 

 

โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ; ชยั 
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ส่วนที* , บทนํา 

 ความเป็นมา 

  ปัจจุบนั ทุกภาคสว่นในสงัคมมคีวามตืTนตวัและเขา้มามสีว่นรว่มในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ตามบทบาทและภาระหน้าทีTของตนเองเพิTมมากขึSน อยา่งไรกต็าม การรบัรูก้ารทุจรติของประเทศไทยยงัจาํเป็นตอ้ง

ไดร้บัการพฒันา อนัสะทอ้นไดจ้ากดชันีการรบัรูก้ารทุจรติของประเทศไทยจากขอ้มลูดชันีวดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนั 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี EFG\ ประเทศไทยได ้rF คะแนน โดยมคีะแนนน้อยกวา่ปี EFGr โดยในปีนีS

จดัอยูใ่นอนัดบัทีT sst ของโลก จากจาํนวนทั Sงหมด sut ประเทศทั Tวโลก แสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศไทยยงัมกีารทุจรติ

คอรร์ปัชนัอยู่ในระดบัสูง และสมควรไดร้บัการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ซึTงแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็ 

การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ไดก้ําหนดเป้าหมายหลกัเพืTอใหภ้าครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติ

และประพฤติมชิอบ ผ่านการพฒันาคนและการพฒันาระบบ เพืTอป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบ โดยให้

ความสาํคญักบัการปรบัและหลอ่หลอมพฤตกิรรม “คน” ทุกกลุม่ ในสงัคมใหม้จีติสาํนึกและพฤตกิรรมยดึมั Tนในความ

ซืTอสตัย์สุจรติ และการส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมในการ ต่อต้านการทุจรติในหน่วยงานภาครฐัทีTเหมาะสมกบั

บรบิท สภาพปัญหา และพลวตัการทุจรติของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั SงการเพิTมประสทิธภิาพการดําเนินงานของ

กระบวนการและกลไกทีTเกีTยวขอ้งในการปราบปรามการทุจรติ สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจรติ ยกระดบัธรรมาภิ

บาลในการบรหิารจดัการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการและปฏริปูกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทั Sง

ระบบ ใหม้มีาตรฐานสากล เพืTอสรา้งสงัคมทีTมพีฤตกิรรมร่วมตา้นการทุจรติในวงกวา้ง และมปัีจจยัความสาํเรจ็

ในการบรรลุวตัถุประสงค ์คอื ทุกภาคสว่นรว่มสง่เสรมิการกล่อมเกลาทางสงัคมและสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นทุกชว่ง

วยัตั Sงแต่ปฐมวยั มุง่เน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน” โดยการ “ปลกู” และ “ปลุก” จติสาํนึกความเป็นพลเมอืงทีTด ีมี

วฒันธรรมสจุรติ สามารถแยกแยะไดว้า่สิTงใดเป็นประโยชน์สว่นตน สิTงใดเป็นประโยชน์สว่นรวม มคีวามละอาย

ต่อการกระทําความผดิ ไม่เพกิเฉยต่อการทุจรติ และเขา้มามสี่วนร่วมในการต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ 

รวมถงึการส่งเสรมิการสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสุจรติของหน่วยงานในสงักดัเพืTอนําไปสู่การเปลีTยนแปลง

พฤตกิรรมคา่นิยมทีTยดึประโยชน์สาธารณะมากกวา่ประโยชน์สว่นตน และต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสรมิวฒันธรรมสุจรติผ่านหลกัสูตรการศึกษาต้านทุจรติศึกษา เพืTอปฏิรูป 

“พลเมอืงไทยในอนาคต” ใหม้คีวามเป็นพลเมอืงเตม็ขั Sน สามารถทาํหน้าทีTเป็นพลเมอืงทีTด ีมจีติสาํนึกยดึมั Tนใน

ความซืTอสตัยส์จุรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสว่นรวมมรีะเบยีบวนิยั และเคารพกฎหมาย 

 นอกจากนีS ยุทธศาสตรช์าต ิEt ปี (พ.ศ. EFGs – EFut) ถอืเป็นยุทธศาสตรห์ลกัของการพฒันาประเทศ 

และเป้าหมายการพฒันาทีTย ั Tงยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั Sงการปรบัโครงสรา้งประเทศไทย

ไปสูป่ระเทศไทย \.t โดยกาํหนดประเดน็การพฒันา พรอ้มทั Sง แผนงาน/โครงการสาํคญัทีTตอ้งดาํเนินการใหเ้หน็ผล

เป็นรูปธรรมในช่วง F ปีแรกของการขบัเคลืTอนยุทธศาสตร์ชาต ิเพืTอเตรยีมความพร้อมของคน สงัคม และระบบ

เศรษฐกจิของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีTยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรก์ารปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตรก์ารป้องกนัดว้ยการเสรมิสรา้งสงัคมธรรมาภบิาล 

ของยทุธศาสตรช์าต ิEt ปี อกีดว้ย  
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 สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตริ่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั SนพืSนฐานไดก้ําหนดแนวทางการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพืTอให้

สว่นราชการและหน่วยงานภาครฐัแปลงแนวทางและมาตรการตามยทุธศาสตรช์าตฯิ ไปสูก่ารปฏบิตัโิดยกาํหนด

ไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ \ ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี โดยใหย้ดึกรอบยทุธศาสตรห์ลกัทีTใชใ้นการจดัทาํ

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบใหค้ํานึงถงึความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผน

แม่บทบูรณาการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ จงึนํามาสู่การจดัทําแผนปฏบิตัิการ

ป้องกนัการทุจรติ สาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต s  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. EFGF 

ฉบบันีS 

 โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั จงึไดจ้ดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =

ชยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. EFGF เพืTอเป็นกรอบทศิทางในการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีT

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตแิละนโยบายสําคญั อนัจะส่งผลใหก้ารทุจรติในการปฏบิตัริาชการของทุกส่วน

ราชการสงักดักระทรวงศกึษาธกิารลดน้อยลง   
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ข้อมลูพืCนฐานของโรงเรียน 

v โรงเรียนบ)านหนองไฮโพธิ์ชัย 
ทีTตั Sง :  บา้นหนองไฮ หมู ่u  ตาํบลพระลบั  อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

โทรศพัท ์:  t\r-466648        

Website :  http://school.obec.go.th/nonghaipochai 

E-mail :  nonghaipochai_school@hotmail.co.th 

ระดบัทีTเปิดสอน : ชั Sนอนุบาล 2 ถงึ ชั SนประถมศกึษาปีทีT 6 
 

v พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนท่ีท้ังหมด  :  ๑o ไร4  ๑ งาน 

 

v ประวัติโรงเรียนโดยย?อ 
          ชืTอเดมิโรงเรยีนบา้นหนองไฮ ไดข้ออนุมตัเิปลีTยนชืTอเพืTอไมใ่หซ้ํSากนักบัโรงเรยีนอืTนในสงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น และไดร้บัอนุมตัเิมืTอวนัทีT๑ มกราคม ๒๕๓๔ ตามประกาศ
ของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิลงวนัทีT ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๓๓ 
          ปัจจุบนั   โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 
          สงักดั       สาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต๑ 
                   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั SนพืSนฐาน (สพฐ.) 
          ในอดตีนกัเรยีนเดนิทางไปรว่มเรยีนทีTโรงเรยีนบา้นผอื ตาํบลพระลบั อาํเภอเมอืง จงัหวด
ขอนแก่น 
เมืTอวนัทีT๑ มถุินายน ๒๔๘๒ ขนุวรรณวฒุวิจิารย ์นายอาํเภอเมอืงขอนแก่น ไดก่้อตั Sงโรงเรยีนบา้น
หนองไฮขึSนโดยมนีายนวล เสารท์อง เป็นครใูหญ่ ไดโ้อนยา้ยนกัเรยีนทั Sงหมดมาเรยีนใชศ้าลาวดัเป็น
อาคารเรยีนชั Tวคราว 
          ต่อมา นายเตมิ เหลา่พรรณนา ผูใ้หญ่บา้นหนองไฮ หมูท่ีT๘  พรอ้มดว้ยชาวบา้นและทายกทายิ
กา ไดม้อบทีTดนิ(สว่นทีTเป็นทีTสรา้งวดั ๙๐ เปอรเ์ซน็) เป็นทีTสรา้งอาคารเรยีนและไดพ้ฒันาปรบัปรงุมา
โดยตลอดตามลาํดบั 
          พ.ศ.๒๕๒๑ นางโอภาส ธรรมมลุตร ีครใูหญ่รว่มกบัชาวบา้นและคณะครไูดห้าทุนซืSอทีTดนิ
เพิTมเตมิใหโ้รงเรยีน จากนายจ ูอุ่นทองด,ี นายบุญ ยอดแคลว้ และนายคาํ เพยีอม้ เพืTอขยายเพิTมเตมิ
ดา้นหน้าโรงเรยีนตดิถนนสาธารณะ พืSนทีT ๔ งาน ดา้นทศิใตต้ดิกบัถนนสาธารณะและสระนํSา ทาง
คณะกรรมการหมูบ่า้นยนิดขียายถนนเป็น ๖ เมตร รวมบรเิวณโรงเรยีนซึTงทาํใหท้ีTดนิโรงเรยีนแยกเป็น 
๒ แปลงสาํหรบัแปลงทีTแยกไป ๔๑ ตารางวา และเป็นสวนป่าโรงเรยีน 
          พืSนทีTโรงเรยีนทั Sงหมด จาํนวน ๑๐ ไร ่๑ งาน ๑๑.๔๐ ตารางวา มเีอกสารสทิธ ิเป็นหนงัสอื
รบัรองการทาํประโยชน์(นส.ต.ก) ม ี๔ แปลง  เอกสารหลกัฐานเกบ็ไวท้ีTจงัหวดัขอนแก่น (ทีTดนิจรงิมี
มากกวา่หลกัฐานเอกสารสทิธิ =) มรีายละเอยีดดงันีS 
          แปลงทีT๑ หมายเลข ขก. ๔๗๐ พืSนทีT๕ ไร๒่งาน ราคา๑๑๒,๐๐๐บาท 
          แปลงทีT๒ หมายเลข ขก. ๔๗๒ พืSนทีT๒๖ ตารางวา  ราคา๔๕,๐๐๐บาท 
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          แปลงทีT๓ หมายเลข ๔๗๓ พืSนทีT๑งาน ๔๓ ตารางวา ราคา ๕๕,๐๐๐บาท 
          แปลงทีT๔ หมายเลข ขก. ๔๗๑ พืSนทีT๔๒ ตารางวา ราคา ๓,๐๐๐บาท 
          รวมพืSนทีTตามเอกสารสทิธิ = (นส.ตก.) ๖ ไร ่๑๐ ตารางวา แปลงทีT๑,๒,๓รวมเป็นผนืเดยีว ใช้
ปลกูสรา้งอาคารเรยีน อาคารประกอบ สิTงปลกูสรา้งอืTน ถนน สนามกฬีา สวนหยอ่ม สวนเกษตร ทีTจอด
รถ 
ชืTอ  โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 
       ทีTตั Sง  บา้นหนองไฮ หมู ่8  ตาํบลพระลบั  อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นรหสัไปรษณีย ์
40000 
            โทรศพัท ์083-3530707 (ผอ.)     สงักดัสาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  
เขต 1 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั SนพืSนฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  หา่งจากสาํนกังานเขต
พืSนทีTการศกึษาขอนแก่น เขต 1   ประมาณ 7    กโิลเมตร 
ทาํเนียบผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ; ชยั 

1.นายนวล  เสารท์อง           ครใูหญ่        2482 - 2483              =    1    ปี 
2.นายจนิดา  ศรนีวกุล               ครใูหญ่       2483 - 2484              =    1    ปี 
3.นายสธุรีะ  เอนกเวยีง           ครใูหญ่       2484 - 2485              =    1    ปี 
4.นายหอม  นิสยนัต ์              ครใูหญ่       2485 - 2520              =    35    ปี 
5.นางโอภาส  ธรรมมลูตร ี        อาจารยใ์หญ่     2520 - 2531       =    11   ปี 
6.นายเสถยีร  พทุธสอน          อาจารยใ์หญ่     2531 - 2531       =     1    ปี 
7.นายศุภร  ผาบุญมา         อาจารยใ์หญ่,ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน  2531 - 2547 = 16  ปี 
8.นายพสิษิฐ ์ เทพไกรวลั           ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน      2547 - 2551    =     4    

ปี 
9.วา่ทีTรอ้ยตรปีระวทิย ์ ทพิฤๅตร ี  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน      2551 - 2561    =      10    ปี 
10นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา   ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน   2561-ปัจจบุนั 

v ที่ตั้ง 

โรงเรียนบ;านหนองไฮโพธิ์ชัย ตั ้งอยู 4หมู 4ที ่ 8  บ;านหนองไฮ  ตำบลบ;านเปHด อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก4น

รหัสไปรษณียQ ๔๐๐๐๐ 

พืSนทีTทั Sงหมด  ๑o  ไร ่ 1 งาน       
 โทรศพัท ์t\r-466648     โทรสาร    
-E-mail     nonghaipochai_school@hotmail.co.th 
 Website   http://school.obec.go.th/nonghaipochai 
สงักดั สาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  ๑  

 

โอกาส ข(อจำกัด 

๑. ผู;ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ

ของการศึกษาสนับสนุนร4วมมือกัน

พัฒนาโรงเรียนอย4างต4อเน่ือง 

๑. ผู;ปกครองมีฐานะยากจน 

๒. ผู;ปกครองส4วนใหญ4ไปทางาน

ต4างจังหวัดท้ิงบุตรหลานไว;กับผู;สูงอายุ 
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๒. องคQกรในท;องถ่ินให;การสนับสนุน

การศึกษาเปHนอย4างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด;านศิลปะและ

ด;านงานอาชีพ 

๓. ขาดส่ือการเรียนรู;และอุปกรณQเก่ียวกับ

ระบบดิจิตอล 

๔. นักเรียนขาดโอกาสได;ไปเรียนรู;ตาม

แหล4งเรียนรู;ภายนอกอย4างกว;างขวาง

และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ4มสาระ

การเรียนรู; 

 

 

การดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน

หนองไฮโพธิ; ชยั 

 ในปีงบประมาณ EFGF โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ไดด้าํเนินโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม

และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) โดยมวีตัถุประสงค์เพืTอปลูกฝังให้นักเรยีน ครู 

ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษาทุกคน มพีฤตกิรรมร่วมตา้นการทุจรติในวงกวา้ง ทั Sงในระดบัสถานศกึษา

และชุมชน รวมทั SงเพืTอยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั และเพืTอ

พฒันานวตักรรมป้องกันและยบัยั Sงการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ =ชยั ให้เข้มแข็งและมี

ประสทิธภิาพ ซึTงเป็นการดําเนินงานทีTสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ระยะทีT r (พ.ศ.EFGt-EFG\) ประกอบดว้ย  

 ยุทธศาสตรท์ีT s สรา้งสงัคมทีTไมท่นต่อการทุจรติ ผา่นการดาํเนินกจิกรรมโรงเรยีนสจุรติ  ไดแ้ก่ บรษิทั

สร้างการดี กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมอืง  (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรยีน (Best practice) ครูและ

ผูบ้รหิาร เป็นตน้ กจิกรรมการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศกึษาออนไลน์ และการขบัเคลืTอน

การนําหลกัสูตรต้านทุจรติศกึษา (หลกัสูตรการศกึษาขั SนพืSนฐาน) ไปปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของ

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 

ในส่วนยุทธศาสตรท์ีT \ พฒันาระบบการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ไดเ้ขา้

รว่มการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (ITA Online) ไดร้บัการ

ประเมนิจาก สาํนกังานพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษขั SนพืSนฐาน 

การดาํเนินโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา ประจาํปีงบประมาณ 

EFGF มรีายละเอยีด โดยสรปุ ดงันีS 

). ขั Cนเตรียมการ 

 1.1 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมเชงิปฏบิตักิารบูรณาการความร่วมมอืในการต่อต้านการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ระยะ 

Et ปี (พ.ศ.EFGt-EF«¬) ประกอบดว้ย s) ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตา้นทุจรติระดบัสถานศกึษา E) ผูร้บัผดิชอบการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินการของสถานศกึษาออนไลน์ และ r) ผูม้คีวามชาํนาญในระบบ
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ปฏิบติการคอมพวิเตอร์ เพืTอบูรณาการความร่วมมอืในการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบในระดบั

สถานศกึษารว่มกบัผูแ้ทนจากสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดั 

 s.E ดาํเนินการจดัทาํแผนปฏบิตักิารขบัเคลืTอนการนําหลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษา (หลกัสตูรการศกึษาขั Sน

พืSนฐาน) ไปปรบัใช้ในการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา และแผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจรติของ

สถานศกึษา ประจาํปีงบประมาณ EFGF เพืTอวางแผนกจิกรรม/โครงการในการขบัเคลืTอนการดาํเนินกจิกรรม 

*. การปฏิบติัการ 

 E.s ดาํเนินการขบัเคลืTอนการนําหลกัสตูรตา้นทุจรติ (หลกัสตูรการศกึษาขั SนพืSนฐาน) ไปปรบัใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 

 E.E ดาํเนินการขบัเคลืTอนแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติของสถานศกึษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

 2.3 ดําเนินกจิกรรมพฒันาและยกระดบัผลการประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของสถานศกึษาออนไลน์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.EFGF 

 E.\ รบัการตดิตามและใหค้ําปรกึษาในการประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

สาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต s ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.EFGF 

 2.6 รบัการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA 

Online) จากสํานักงานเขตพืSนทีTการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต s สํานักนวตักรรมการจดัการศกึษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั SนพืSนฐาน 

+. ติดตามการดาํเนินโครงการ  

 r.s รบัการนิเทศ กาํกบั ตดิตามแบบบรูณาการและการดาํเนินการอืTน ๆ ตามโครงการโรงเรยีนสจุรติ 

 r.E รายงานผลการขบัเคลืTอนการนําหลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษา (หลกัสตูรการศกึษาขั SนพืSนฐาน) ไปปรบั

ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา (นําเสนอ Best Practice) 

 r.r รายงานผลการขบัเคลืTอนแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติของสถานศกึษา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.EFGF 

  

h. แลกเปลี'ยนเรียนรู้ผลการดาํเนินงาน 

 เขา้ร่วมกจิกรรมการแลกเปลีTยน การนําเสนอผลงาน การประกวดแข่งขนักจิกรรมการเรยีนรูภ้ายใต้

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) ระดบั

สาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษา และระดบัภมูภิาค 

 กจิกรรมแลกเปลีTยนเรยีนรู ้การนําเสนอผลงาน และการประกวดแขง่ขนัโครงการโรงเรยีนสจุรติ 

ประกอบดว้ย 

 )) กิจกรรมสร้างสาํนึกพลเมือง (Project Citizen) โดยเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนของเขา้ร่วม

การแขง่ขนั 
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 *) กิจกรรมบริษทัสร้างการดี โดยคดัเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เขา้ร่วมการคดัเลอืกตวัแทน

ของสาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม 

 +) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู เข้าร่วมการคัดเลือก นําเสนอเป็นตัวแทนของ

สาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม 

 h) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร เขา้ร่วมการคดัเลอืกเป็นตวัแทนของสาํนักงาน

เขตพืSนทีTการศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม 

 เขา้รว่มการจดันิทรรศการแสดงผลการดาํเนินกจิกรรมตามโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และ

ธรรมาภบิาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) ประกอบดว้ย นิทรรศการแสดงการทาํหลกัสตูรตา้นทุจรติ

ศกึษาไปปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนของสถานศกึษา (หอ้งเรยีนหลกัสตูรตา้นทุจรติ) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนักงานเขตพืCนที'
การศึกษาอ อ น ไ ล น์  ( Integrity and Transparency Assessment Online :  ITA Online)  ป ร ะ จํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. *vwh  

โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ; ชยั  

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั SนพืSนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดบักรมทีTรบัการประเมนิ 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว้ ยงัเป็นหน่วยงานทีTนําเครืTองมอืการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานทีTไดนํ้าการประเมนิคุณธรรม

และความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไปขยายผลเพืTอพฒันาและยกระดบัคณุธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสาํเรจ็ โดยการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

สถานศกึษาออนไลน์มาอยา่งต่อเนืTอง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. EFGt – EFG\ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั SนพืSนฐาน ไดพ้ฒันานวตักรรมการ

ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศกึษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมแีนวคดิการพฒันา

นวตักรรมการประเมนิด้วยระบบ ITA Online เพืTอความสะดวกในการจดัเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวเิคราะห์และ

ประมวลผล โปรง่ใสตรวจสอบไดด้ว้ยระบบเวลาจรงิ (Real-time system) และการประเมนิมปีระสทิธภิาพ ลดภาระงาน 

ดา้นเอกสาร (Paperless) ของสถานศกึษาทีTรบัการประเมนิโดยปรบัปรุงระบบการเกบ็ขอ้มลู ใหเ้ป็นแบบออนไลน์

เตม็รปูแบบ  

สาํหรบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศกึษา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. EFG\ ซึTงถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนืTอง เข้าสู่ปีทีT r สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั SนพืSนฐาน ไดด้ําเนินการพฒันาและออกแบบระบบการประเมนิในครั SงนีSใหง้่ายต่อการใชง้าน ลดความยุ่งยาก 

ซบัซอ้นในการนําเขา้ขอ้มลู และคาํนึงถงึความสะดวกในการตอบคาํถามแบบสาํรวจของผูท้ีTเกีTยวขอ้ง  

นอกจากนีC  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. *vwh ยงัถกูกาํหนดเป็นตวัชีCวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. *vwh ตวัชีCวดัที' w.h การกาํกบัดแูลการทุจริต ในส่วนของการ

ประเมินการกาํกบัดแูลการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารอีกด้วย   

 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศกึษา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. EFG\ นั Sน ได้ให้ความสําคญัในการพฒันาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดบั 

คา่คะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจยั เรืTอง แนวทางการปรบัปรุงและแนวการพฒันาเครืTองมือการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เพืTอนําไปสูก่ารยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู้

การทุจรติ (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึSน ซึTงการวจิยัดงักล่าวได้สงัเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละ

แหล่งขอ้มูลทีTองค์กรความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International) นํามาใชใ้นการประเมนิดชันีการ

รบัรูก้ารทุจรติ ประกอบกบัการศกึษาขอ้มูลทางวชิาการเพิTมเตมิ การเชืTอมโยงใหเ้กดิความต่อเนืTองกบัเกณฑ์

การประเมนิเดมิ และการเชืTอมโยงกบัเครืTองมอือืTนทีTเกีTยวขอ้ง ทาํใหเ้กณฑก์ารประเมนิมเีนืSอหาครอบคลุมหลาย

ด้าน ซึTงเกีTยวขอ้งกบัคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจรติ ทั SงทีTมลีกัษณะการทุจรติทางตรงและการทุจรติ

ทางออ้มรวมไปถงึบรบิทแวดลอ้มทีTเกีTยวขอ้งกบัการทุจรติ ซึTงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสูก่าร

ปรบัปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรอืความเสีTยงทีTจะเกิดการทุจรติในหน่วยงานภาครฐั และส่งผลต่อการยกระดบั

คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได ้โดยจาํแนกออกเป็น st ตวัชีSวดั ไดแ้ก่ 

 1) การปฏบิตัหิน้าทีT 

 2) การใชง้บประมาณ 

 3) การใชอ้าํนาจ 

 4) การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

 5) การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

 6) คณุภาพการดาํเนินงาน 

 7) ประสทิธภิาพการสืTอสาร 

 8) การปรบัปรงุระบบการทาํงาน 

 9) การเปิดเผยขอ้มลู 

 10) การป้องกนัการทุจรติ 

  เครื'องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครืTองมอืทีTใชใ้นการประเมนิ จาํแนกออกเป็น r เครืTองมอื ดงันีS 
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 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มวีตัถุประสงค์เพืTอเป็นการประเมนิระดบัการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายในทีTมต่ีอ

หน่วยงานตนเอง ในตวัชีSวดัการปฏบิตัหิน้าทีT การใชง้บประมาณ การใชอ้ํานาจ การใชท้รพัยส์นิของราชการ 

และการแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มวีตัถุประสงค์เพืTอเป็นการประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอกทีTมต่ีอ

หน่วยงานทีTประเมนิในตวัชีSวดัคุณภาพการดําเนินงาน ประสทิธภิาพการสืTอสาร และการปรบัปรุงระบบการ

ทาํงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มวีตัถุประสงคเ์พืTอเป็นการประเมนิระดบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพืTอใหป้ระชาชน

ทั Tวไปสามารถเขา้ถงึได ้ในตวัชีSวดัการเปิดเผยขอ้มลู และการป้องกนัการทุจรติ 

 
   

 แนวทางการจดัทําแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ; ชยั ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. *vwv 

 การจดัทําแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

EFGF มแีนวทางและขั Sนตอนดงัต่อไปนีS 

 s. ทบทวนขอ้มลูและบรบิททีTเกีTยวขอ้ง 

 E. จดัทําแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

EFGF โดยใชก้รอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะทีT r และ 

แผนงานบรูณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

 r. เสนอแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

EFGF ต่อ สํานักงานเขตพืSนทีTการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต s เพืTอพจิารณาให้ความเห็นชอบให ้

หน่วยงานถอืปฏบิตั ิ
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ส่วนที* . บริบทที*เกี*ยวข้อง 

สําหรบัประเทศไทยได้กําหนดทศิทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติซึTงมคีวามสอดคล้องกบั

สถานการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และความรุนแรง รวมถงึการสรา้งความตระหนกัในการ

ประพฤตปิฏบิตัตินดว้ยความซืTอสตัยส์จุรติของคนในสงัคม ทั SงนีS สาํนกังาน ป.ป.ช. ในฐานะองคก์รหลกัดา้นการ

ดาํเนินงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ รวมทั Sงบรูณาการการทาํงานดา้นการต่อตา้นการทุจรติเขา้กบัทุกภาคสว่น 

ดงันั Sน สาระสาํคญัทีTมคีวามเชืTอมโยงกบัทศิทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ทีTสาํนกังาน ป.ป.ช. มดีงันีS  

1. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

2. ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี  

3. แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ 

   ประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสูค่วามมั Tนคง มั Tงคั Tง และยั Tงยนื (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรฐับาล พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ทีTแถลงต่อสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

สาระสาํคญัขา้งตน้จะเป็นเครืTองมอืชีSนําทศิทางการปฏบิตังิานและการบูรณาการดา้นต่อตา้นการทุจรติ 

ของประเทศเพืTอใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2560 กําหนดในหมวดทีT 4 หน้าทีTของประชาชนชาว

ไทยว่า บุคคลมหีน้าทีT ไม่ร่วมมอืหรอืสนับสนุนการทุจรติ และประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ ถอืไดว้่าเป็นครั Sงแรก 

ทีTรฐัธรรมนูญได้กําหนดให้การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าทีTของประชาชนชาวไทยทุกคน 

นอกจากนีSยงักําหนดชดัเจนในหมวดทีT 5 หน้าทีTของรฐัวา่ “รฐัตอ้งสง่เสรมิ สนบัสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน

ถงึอนัตรายทีTเกดิจากการทุจรติและประพฤตมิชิอบทั Sงภาครฐัและภาคเอกชนและจดัใหม้มีาตรการและกลไกทีTมี

ประสทิธภิาพพืTอป้องกนัและขจดัการทุจรติ และประพฤติมชิอบดงักล่าวอย่างเขม้งวด รวมทั Sงกลไกในการ

สง่เสรมิใหป้ระชาชนรวมตวักนั เพืTอมสีว่นรว่มในการรณรงคใ์หค้วามรูต่้อตา้นการทุจรติ หรอืชีSเบาะแส โดยไดร้บั

ความคุม้ครองจากรฐัตามทีTกฎหมายบญัญตั”ิ การบรหิารราชการแผ่นดนิรฐัตอ้งเสรมิสรา้งใหป้ระชาชนไดร้บั

บรกิารทีTสะดวก มปีระสทิธภิาพทีTสําคญั คอื ไม่เลอืกปฏบิตัติามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีTด ี ซึTงการ

บรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรฐัตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามทีTกฎหมายบญัญตั ิโดยอย่างน้อยตอ้งมี

มาตรการป้องกนัมใิหผู้ใ้ดใชอ้ํานาจหรอืกระทําการโดยมชิอบแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าทีT หรอืกระบวนการแต่งตั Sง 

หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบของเจ้าหน้าทีTของรฐั และรฐัต้องจดัให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพืTอให้

หน่วยงานใชเ้ป็นหลกัในการกาํหนดประมวลจรยิธรรมสาํหรบัเจา้หน้าทีTในหน่วยงาน ซึTงตอ้งไมต่ํTากวา่มาตรฐาน

ทางจรยิธรรมดงักล่าว การทีTรฐัธรรมนูญได้ให้ความสําคญัต่อการบรหิารราชการทีTมปีระสทิธภิาพและการ

บรหิารบุคคลทีTมคีณุธรรมนั SนสบืเนืTองมาจากชว่งระยะเวลาทีTผา่นมาไดเ้กดิปัญหาทีTเกีTยวขอ้งกบัการบรหิารบุคคล 

มกีารโยกยา้ยแต่งตั SงทีTไมเ่ป็นธรรม บงัคบัหรอืชีSนําใหข้า้ราชการหรอืเจา้หน้าทีTของรฐัปฏบิตังิานโดยไมย่ดึมั Tนใน

หลกัผลประโยชน์แห่งรฐั รวมถงึการมุง่เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองรวมถงึพวกพอ้งรฐัธรรมนูญ แห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 จงึได้มคีวามพยายามทีTจะแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าต้องการสร้าง

ประสทิธภิาพในระบบการบรหิารงานราชการแผน่ดนิและเจา้หน้าทีTของรฐัตอ้งยดึมั Tนในหลกัธรรมาภบิาล และมี

คณุธรรมจรยิธรรมตามทีTกาํหนดเอาไว 

 

ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 67 ปี เป็นยทุธศาสตรท์ีTยดึวตัถุประสงคห์ลกัแหง่ชาตเิป็นแมบ่ทหลกั เพืTอเป็น

กรอบการกําหนดนโยบาย ทศิทางการพฒันา การลงทุนของภาคเอกชนทีTสอดรบักบัเป้าหมายของยุทธศาสตร์

ชาตกิารบรหิารราชการแผน่ดนิ การจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ ดงันั Sน ทศิทางดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติการสรา้งความโปรง่ใสและธรรมาภบิาลในการบรหิารราชการแผน่ดนิของหน่วยงานภาครฐั ทุกหน่วยงาน

จะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรช์าต ิ(วสิยัทศัน์ประเทศระยะ Et ปี) และยุทธศาสตรก์ารพฒันาระยะ F ปี เพืTอให้

บรรลุวสิยัทศัน์“ประเทศมคีวามมั Tนคง มั Tงคั Tง ยั Tงยนืเป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง”นําไปสู่การพฒันาให้คนไทยมคีวามสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึTงผลประโยชน์

แหง่ชาต ิในการทีTจะพฒันาคณุภาพชวีติ สรา้งรายไดร้ะดบัสงูเป็นประเทศพฒันาแลว้ และสรา้งความสขุของคน

ไทย สงัคมมคีวามมั Tนคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกจิโดยมกีรอบ

ยทุธศาสตรช์าต ิระยะ Et ปี(พ.ศ. EFGs – EFut) ดงันีS 

 ). ด้านความมั 'นคง 

 (s) เสรมิสรา้งความมั Tนคงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์

ทรงเป็นประมขุ 

 (E) ปฏริูปกลไกการบรหิารประเทศและพฒันาความมั Tนคงทางการเมอืง ขจดัคอร์รปัชั Tน สรา้งความ

เชืTอมั Tนในกระบวนการยตุธิรรม 

 (r) การรกัษาความมั Tนคงภายในและความสงบเรยีบรอ้ยภายในตลอดจนการบรหิารจดัการความมั Tนคง

ชายแดนและชายฝั Tงทะเล 

 (\) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดบั และรกัษาดุลยภาพ

ความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอาํนาจ เพืTอป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมั Tนคงรปูแบบใหม ่

 (F) การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรกัษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สรา้งความรว่มมอืกบัประเทศเพืTอนบา้นและมติรประเทศ 

 (G) การพฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบรหิารจดัการภยัพบิตั ิรกัษาความมั Tนคงของ 

ฐานทรพัยากรธรรมชาตสิิTงแวดลอ้ม 

 («) การปรบักระบวนการทาํงานของกลไกทีTเกีTยวขอ้งจากแนวดิTงสูแ่นวระนาบมากขึSน 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

 (1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ การลงทุน พฒันาสูช่าตกิารคา้  

 (2) การพฒันาภาคการผลติและบรกิาร เสรมิสรา้งฐานการผลติเขม้แขง็ ยั Tงยนื และส่งเสรมิเกษตรกร

รายยอ่ยสูเ่กษตรยั Tงยนืเป็นมติรกบั สิTงแวดลอ้ม 
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 (3) การพฒันาผู้ประกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พฒันาทกัษะ ผู้ประกอบการ ยกระดบัผลติภาพ

แรงงานและพฒันา SMEs สูส่ากล  

 (4) การพฒันาพืSนทีTเศรษฐกจิพเิศษและเมอืง พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ชายแดน และพฒันาระบบ

เมอืงศนูยก์ลางความเจรญิ  

 (5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพืSนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั Tนคงและพลงังาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวจิยั และพฒันา  

 (6) การเชืTอมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก สรา้งความเป็นหุน้ส่วน การพฒันากบันานาประเทศ 

สง่เสรมิใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกจิ ฯลฯ 

 3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  

 (1) พฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

 (2) การยกระดบัการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีณุภาพเทา่เทยีมและทั Tวถงึ  

 (3) ปลกูฝังระเบยีบวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม คา่นิยมทีTพงึประสงค ์ 

 (4) การสรา้งเสรมิใหค้นมสีขุภาวะทีTด ี 

 (5) การสรา้งความอยูด่มีสีขุของครอบครวัไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

 (1) สรา้งความมั TนคงและการลดความเหลืTอมลํSาทางเศรษฐกจิและสงัคม  

 (2) พฒันาระบบบรกิารและระบบบรหิารจดัการสขุภาพ  

 (3) มสีภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีTเอืSอต่อการดาํรงชวีติในสงัคมสงูวยั  

 (4) สรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรมและ ความเขม้แขง็ของชมุชน  

 (5) พฒันาการสืTอสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คณุภาพชีวิตที'เป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อม 

 (1) จดัระบบอนุรกัษ์ ฟืSนฟูและป้องกนัการทาํลาย ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบรหิารจดัการนํSาใหม้ปีระสทิธภิาพทั Sง 25 ลุ่มนํSา เน้นการปรบัระบบการบรหิารจดัการ

อุทกภยั อยา่งบรูณาการ  

 (3) การพฒันาและใชพ้ลงังานทีTเป็นมติรกบัสิTงแวดลอ้ม  

 (4) การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีTเป็น มติรกบัสิTงแวดลอ้ม  

 (5) การรว่มลดปัญหาโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการ เปลีTยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

 (6) การใชเ้ครืTองมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงั เพืTอสิTงแวดลอ้ม 

 6. ด้านการปรบัสมดลุและพฒันา ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

 (1) การปรบัปรงุโครงสรา้ง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน ภาครฐั ใหม้ขีนาดทีTเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ  

 (3) การพฒันาระบบบรหิารจดัการกาํลงัคนและพฒันา บุคลากรภาครฐั  

 (4) การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  



13 
 

 (5) การปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  

 (6) ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั  

 (8) ปรบัปรงุการบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจา่ยของภาครฐั 

 

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จดัทาํขึSน
ภายใตค้วามจาํเป็นในการแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาการทุจรติของประเทศ ซึTงทีTผา่นมาหน่วยงานทีTเกีTยวขอ้งกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติได้มคีวามพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจรติของประเทศ โดยได้
ร่วมกนัสรา้งเครืTองมอื กลไก และกําหนดเป้าหมายสาํหรบัการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึTงการดาํเนินงานดงักล่าว ไดส้รา้งใหทุ้กภาคสว่นในสงัคมเกดิความตืTนตวัและ
เขา้มามสี่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตามบทบาทและภาระหน้าทีTของตนเองเพิTมมากขึSน 
อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาความรนุแรงในการทุจรติ สบืเนืTองมาจากววิฒันาการของการ
ทุจรติซึTงมรีูปแบบทีTสลบัซบัซ้อน ปัญหาการขาดจติสาํนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดย
สถานการณ์ปัญหาการทุจรติทีTจําเป็นต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคอืการรวมตวักนัเพืTอร่วมกระทําทุจรติ 
ร่วมกนัฉ้อโกงรฐั โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ทีTต้องใชง้บประมาณมาก ทําใหร้ฐัและประเทศชาตไิด้รบั
ความเสยีหายอย่างรา้ยแรง จากการสญูเสยีงบประมาณแผ่นดนิไปกบัการทุจรติทีTอาจมคีวามยากและซบัซอ้น
ต่อการตรวจสอบของหน่วยงานทีTทาํหน้าทีTในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ
จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิTงทีTจะตอ้งมกีารกาํหนดแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว   

การจดัทําแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดย้ดึแนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าต ิEt ปี เป็นกรอบในการจดัทาํ โดยแผนแมบ่ทฯ ม ีE แนวทางการ
พฒันาหลกั ดงันีS (s) การป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ มุง่เน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน” โดยการปลกูฝัง
วธิคีดิในกลุ่มเป้าหมายเดก็และเยาวชนเพืTอปฏริูป “คนรุ่นใหม่” ใหม้จีติสํานึกในความซืTอสตัยส์ุจรติเพืTอสรา้ง
พลงัร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบต่อไปในอนาคตและการปรบั “ระบบ”โดยการสรา้ง
นวตักรรมการต่อตา้นการทุจรติ เพืTอใหก้ารดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุก
ขั Sนตอนการดําเนินงาน เท่าทนัพลวตัของการทุจรติ ผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งขอ้มูล และชีSเบาะแสการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ซึTงจะนําไปสู่การลดจํานวนคดทุีจรติและ
ประพฤติมชิอบในหน่วยงานภาครฐั(E) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสทิธิภาพของ
กระบวนการและกลไกการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ทั Sงในดา้นของการดําเนินคดี
ทุจรติมคีวามรวดเรว็ เฉียบขาด เป็นธรรม และการพฒันาปรบัปรุงมาตรการทางกฎหมายเพืTอส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการปราบปรามการทุจรติใหไ้ดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ กาํหนดเป้าหมายการพฒันาในระยะ Et ปี โดย
ใช้ดชันีการรบัรู้การทุจรติ เป็นเป้าหมายในการดําเนินการของแผนแม่บทฯ ซึTงได้กําหนดให้ประเทศไทยมี
อนัดบัคา่คะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติในปี พ.ศ. EFutอยูใ่นอนัดบั s ใน Et ของโลก  

เป้าหมายการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าติ 

ยทุธศาสตรช์าติด้านความมั 'นคง 
2.3 กองทพั หน่วยงานดา้นความมั Tนคง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน มคีวาม

พรอ้มในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมั Tนคง 
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2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั Tนคงเป็นทีTชืTนชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหวา่งประเทศ 

2.5 การบรหิารจดัการความมั Tนคงมผีลสาํเรจ็ทีTเป็นรปูธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ยทุธศาสตรช์าติด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
2.3 ภาครฐัมคีวามโปรง่ใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

ประเดน็ภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 

ยทุธศาสตรช์าติด้านความมั 'นคง 
4.1 การรกัษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพฒันาและเสรมิสรา้งกลไกทีTสามารถป้องกนัและขจดัสาเหตุของประเดน็
ปัญหาความมั TนคงทีTสาํคญั 

ยทุธศาสตรช์าติด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
4.6 ภาครฐัมคีวามโปรง่ใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤตมิชิอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครฐัยดึมั Tนในหลกัคณุธรรม จรยิธรรมและความซืTอสตัยส์จุรติ 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
4.6.4 การบรหิารจดัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างเป็นระบบแบบ

บรูณาการ 

เป้าหมายและตวัชีCวดัของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

 

 

เป้าหมาย ตวัชีCวดั 

ค่าเป้าหมาย 

ปี *vw) - 
2565 

ปี *vww – 
2570 

ปี *v�) - 
2575 

ปี *v�w - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจรติ
และประพฤต ิ
มชิอบ 

ดชันีการรบัรู ้
การทุจรติของ
ประเทศไทย  
(อนัดบั/คะแนน) 

อยูใ่นอนัดบั 
s ใน F\ 
และ/หรอืได้
คะแนนไมต่ํTา
กวา่  Ft 
คะแนน 

อยูใ่นอนัดบั 
s ใน \r 
และ/หรอืได้
คะแนนไมต่ํTา
กวา่   57 
คะแนน 

อยูใ่นอนัดบั 
s ใน rEและ/
หรอืได้
คะแนนไมต่ํTา
กวา่  62 
คะแนน 

อยูใ่นอนัดบั 
s ใน Et 
และ/หรอืได้
คะแนนไม่
ตํTากวา่  «r 
คะแนน 
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เป้าหมายสาํคญัของยทุธศาสตรช์าตใินประเดน็ทีTเกีTยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ คอื 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครฐัใหเ้กดิขึSน รวมทั Sงสรา้งจติสํานึกและค่านิยมใหทุ้กภาคส่วน

ตืTนตวั ละอายต่อการทุจรติประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ มสีว่นรว่มต่อตา้นการทุจรติ พรอ้มทั Sงสง่เสรมิสนบัสนุนให้

ภาคอีงคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ชุมชน ประชาชน และภาคต่ีาง ๆ มสี่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวงั 

ใหข้อ้มลูแจง้เบาะแสการทุจรติ และตรวจสอบการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั และภาคสว่นอืTน ๆ โดยไดร้บั

ความคุม้ครองจากรฐัตามทีTกฎหมายบญัญตั ิแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็นีSไดก้ําหนดแผนย่อย

ไว ้E แผน คอื 

). แผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมนิความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยทีTเกีTยวขอ้งกบัการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติใหเ้หน็ภาพในมติดิา้นต่าง ๆ เพืTอเป็นแนวทางในการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
ในระยะ Et ปีขา้งหน้านั Sนตั Sงอยู่บนแนวคดิพืSนฐานว่า ประชาชนและสงัคมจะตืTนตวัต่อการทุจรติใหค้วามสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถงึผลกระทบของการทุจรติต่อประเทศ มกีารแสดงออกซึTงการต่อต้านการทุจรติทั Sงใน
ชวีติประจําวนัและการแสดงออกผ่านสืTอต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวยัจะไดร้บักระบวนการกล่อมเกลาทาง
สงัคมว่าการทุจรติถอืเป็นพฤตกิรรมทีTนอกจากจะผดิกฎหมายและทําใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศแลว้ ยงั
เป็นพฤติกรรมทีTไม่ได้ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดทีTทําให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได ้วฒันธรรมทางสงัคมจะหล่อหลอมใหป้ระชาชนจะไม่กระทํา
การทุจรติเนืTองจากมคีวามละอายต่อตนเองและสงัคม และไมย่อมใหผู้อ้ืTนกระทาํการทุจรติอนัสง่ผลใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อสงัคมสว่นรวมดว้ย และจะเกดิการรวมกลุ่มกนัทางสงัคมเพืTอก่อใหเ้กดิสภาวะการลงโทษทางสงัคม
ต่อการกระทาํ รวมทั Sงประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจาํนงต่อตา้นการทุจรติอยา่งเขม้ขน้ ผา่นกระบวนการ
เลอืกตั Sงและกระบวนการเขา้สู่อํานาจของตวัแทนของประชาชนทั Sงในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิTน ประชาชนจะ
ใหค้วามสนใจในการตรวจสอบรฐับาลและนกัการเมอืงในการดาํเนินการตามเจตจาํนงทางการเมอืงมากขึSน เป็น
แรงกดดนัใหร้ฐับาลตอ้งบรหิารประเทศอย่างสุจรติและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรฐับาลไมส่ามารถ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมกีลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรฐัทีTเขม้ขน้มาก
ขึSน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต Et ปีข้างหน้า การทุจรติน่าจะทวคีวามรุนแรง ซบัซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิTงขึSน อนัเนืTองมาจากเทคโนโลยสีารสนเทศทีTทนัสมยัและกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ของสงัคมโลกและ
พลวตัของการทุจรติทีTผูก้ระทาํการทุจรติหาช่องทางการทุจรติทีTยากแก่การตรวจสอบมากยิTงขึSน แต่สภาวะทาง
สงัคมทีTตืTนตวัต่อต้านและตรวจสอบการทุจรติมากยิTงขึSน จงึอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจรติลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกนัการทุจรติยิTงทวคีวามสาํคญั โดยตอ้งพฒันากระบวนการและรูปแบบของการป้องกนัการ
ทุจรติใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ เพืTอใหส้ามารถระงบัยบัยั Sงการทุจรติไดอ้ย่างเท่าทนัไม่ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติให้มคีวามเขม้แขง็และมี
ประสทิธภิาพในทุกหน่วยของสงัคมทั Sงระดบับุคคลและระดบัองคก์ร โดยสรา้งจติสาํนึกและคา่นิยมใหทุ้กภาคสว่น
ตืTนตวัและละอายต่อการทุจรติและประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ สง่เสรมิสนบัสนุนใหภ้าคอีงคก์รภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคม ชุมชนและประชาชน และเครอืข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวงั ให้ขอ้มูลและร่วมตรวจสอบการ
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ดําเนินการของหน่วยงานภาครฐัตามความเหมาะสม โดยมกีารวางมาตรการคุม้ครองพยานและผูท้ีTเกีTยวขอ้งเพืTอ
เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัต่อปัญหาการทุจรติและสรา้งพลงัร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
พร้อมทั Sงสร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบของบุคลากรภาครฐัและกําหนดมาตรการให้
หน่วยงานภาครฐัและทุกภาคสว่นดาํเนินงานอยา่งโปร่งใส เพืTอเสรมิสรา้งคุณธรรมความสุจรติและความซืTอสตัย ์
ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนีS ตอ้งกําหนดใหม้กีารลงโทษผูก้ระทาํผดิกรณีทุจรติและประพฤตมิชิอบ
อยา่งจรงิจงัและรวดเรว็เป็นการป้องกนัการทุจรติเชงิรกุเพืTอใหเ้ทา่ทนัต่อพลวตัของการทุจรติ    

 

1.1 แนวทางการพฒันา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที'ดี มีวฒันธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวฒันธรรมในกลุ่มเดก็และเยาวชนทุกช่วงวยั ทุกระดบั มุ่งเน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จติสํานึกความเป็นพลเมอืงทีTดี มวีฒันธรรมสุจรติ สามารถแยกแยะได้ว่าสิTงใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิTงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มคีวามละอายต่อการกระทําความผดิ ไม่เพกิเฉยอดทน 
ต่อการทุจรติ และเขา้มามสี่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ รวมถงึการส่งเสรมิการสรา้งวฒันธรรม 
และคา่นิยมสจุรติในระดบัชมุชนเพืTอนําไปสูก่ารเปลีTยนแปลงพฤตกิรรมคา่นิยมทีTยดึประโยชน์สาธารณะมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสรมิวฒันธรรม
สุจรติผ่านหลกัสูตรการศกึษาภาคบงัคบัทีTเดก็ไทยทุกคนต้องเรยีนทั Sงภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิตั Sงแต่ระดบั
ปฐมวยัจนถงึระดบัอุดมศกึษา เพืTอปฏริปู “พลเมอืงไทยในอนาคต” ใหม้คีวามเป็นพลเมอืงเตม็ขั Sน สามารถทํา
หน้าทีTความเป็นพลเมอืงทีTด ีมจีติสํานึกยดึมั TนในความซืTอสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวมมรีะเบยีบ
วนิยั และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบติัหน้าที'ของข้าราชการและเจ้าหน้าที'ของรฐัให้�มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที'ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏบิตัหิน้าทีTราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกตอ้ง
เป็นธรรม ไม่คดโกงรูจ้กัแยกแยะเรืTองส่วนตวัออกจากหน้าทีTการงาน การสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 
ตลอดจนการสรา้งจติสาํนึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ร โดยการสนับสนุนให้
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีTรฐัเขา้มามสีว่นรว่มเป็นเครอืขา่ยต่อตา้นการทุจรติในหน่วยงานภาครฐั เพืTอสง่เสรมิการ
มสี่วนร่วมในการเฝ้าระวงั สอดส่อง ตดิตามพฤตกิรรมเสีTยงและแจง้เบาะแส เพืTอสกดักั Sนมใิห�้เกดิการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบได ้โดยมมีาตรการสนบัสนุนและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที'แน่วแน่ในการทําตนเป็น
แบบอย่างที'ดี มีคณุธรรม จริยธรรม ความซื'อสตัยส์ุจริต เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม เนืTองจากผูบ้รหิาร
ประเทศ/ทอ้งถิTน/ชุมชน ต้องมคีุณธรรมและจรยิธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจรยิธรรมทั Tวไปในสงัคม เพืTอเป็น
ตน้แบบแก่ประชาชน เดก็ เยาวชน และสงัคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบตัติามทีTกาํหนดตามกฎหมาย
แลว้ ผูบ้รหิารประเทศตอ้งมคีณุสมบตัทิางจรยิธรรมดว้ย มกีารพฒันายกระดบัการมจีรยิธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมอืงเพืTอสรา้งนกัการเมอืงทีTมคีณุธรรมจรยิธรรม รวมทั Sงกาํกบัจรยิธรรมภายในพรรคการเมอืง 

4) ปรบั “ระบบ” เพื'อลดจาํนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 
มุ่งเน้นการสรา้งนวตักรรมการต่อตา้นการทุจรติอย่างต่อเนืTอง เพืTอสนับสนุนใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุกขั Sนตอนการดําเนินงาน และมคีวามเท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ 
โดยการพฒันาเครืTองมอื เพืTอสรา้งความโปรง่ใส มุง่เน้นการสรา้งนวตักรรมและมาตรการในการต่อตา้นการทุจรติ
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ทีTมปีระสทิธภิาพและเท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ รวมถงึการประเมนิความเสีTยงดา้นการทุจรติ เพืTอใหห้น่วยงาน
ภาครฐั มมีาตรการ ระบบหรอืแนวทางในบรหิารจดัการความเสีTยงของการดําเนินงานทีTอาจก่อให�้เกดิการทุจรติ 
และการบรูณาการตดิตามประเมนิผลการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรฐัและรฐัวสิาหกจิตั Sงแต่ขั Sนวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั Sนระหว่างการดําเนินงาน และขั Sนสรุปผลหลงัการ
ดาํเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที' เอืCอต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบติังานของเจ้าหน้าที' เช่น การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพืTอสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานทีTโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครฐั ลดขั Sนตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานดว้ยวธิปีฏบิตัทิีTชดัเจนตรวจสอบได ้ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบยีบทีTเกีTยวขอ้ง
เพืTอลดการใชดุ้ลพนิิจของผูม้อีาํนาจในการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต รวมถงึการสรา้งความโปรง่ใสในการบรกิาร
ขอ้มลูภาครฐัทั Sงระบบ โดยการพฒันาระบบขอ้มลูดจิทิลัทีTมกีารกําหนดกฎเกณฑ ์กตกิา กระบวนการ ขั Sนตอน
การดาํเนินงานการเขา้ถงึขอ้มลู รวมถงึขอ้มลูการจดัซืSอจดัจา้งและการใชง้บประมาณของหน่วยงานภาครฐั เพืTอ
ส่งเสรมิการเขา้ถงึขอ้มูลสาธารณะ สรา้งความโปร่งใส และส่งเสรมิใหม้กีารตรวจสอบการบรหิารจดัการของ
ภาครฐัโดยสาธารณชน ซึTงรวมถงึการมกีลไกทีTเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จดัซืSอจดัจา้งและการดาํเนินการภาครฐั เพืTอบรูณาการการทาํงานของรฐัและประชาชน รวมถงึสง่เสรมิสนบัสนุน
การตืTนตวัและเพิTมขดีความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวงั และป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชั TนทีTมอียู่
ใกล้ตวั โดยมมีาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชีSเบาะแสทีTสามารถสร้างความเชืTอมั Tนและมั Tนใจให้กบัผู้ให้
เบาะแส 

เป้าหมายและตวัชีCวดั 

เป้าหมาย ตวัชีCวดั 

ค่าเป้าหมาย 

ปี *vw) - 
2565 

ปี *vww – 
2570 

ปี *v�) - 
2575 

ปี *v�w - 
2580 

s. ประชาชนมี
วฒันธรรม 
และพฤตกิรรม
ซืTอสตัยส์จุรติ 

รอ้ยละของเดก็และ
เยาวชนไทย 
มพีฤตกิรรมทีTยดึมั Tน
ความซืTอสตัยส์จุรติ 

รอ้ยละ Ft รอ้ยละ Gt 

 

รอ้ยละ «t รอ้ยละ ut 

รอ้ยละของประชาชน 
ทีTมวีฒันธรรมคา่นิยม
สจุรติ มทีศันคตแิละ
พฤตกิรรมในการ
ต่อตา้นการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

รอ้ยละ Ft รอ้ยละ Gt 

 

รอ้ยละ «t รอ้ยละ ut 

รอ้ยละของหน่วยงาน
ทีTผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิ ITA  

รอ้ยละ ut  

(uF คะแนน
ขึSนไป) 

รอ้ยละ stt 

(uF คะแนน
ขึSนไป) 

รอ้ยละ ¬t 

(¬t คะแนน
ขึSนไป) 

รอ้ยละ stt 

(¬t คะแนน
ขึSนไป) 

จาํนวนคดทุีจรติใน
ภาพรวม 

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 
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เป้าหมาย ตวัชีCวดั 

ค่าเป้าหมาย 

ปี *vw) - 
2565 

ปี *vww – 
2570 

ปี *v�) - 
2575 

ปี *v�w - 
2580 

E. คดทุีจรติและ
ประพฤต ิ
มชิอบลดลง 

จาํนวนคดทุีจรติราย
หน่วยงาน 

  - จาํนวนขอ้
รอ้งเรยีน
เจา้หน้าทีTภาครฐัทีT
ถกูชีSมลูเรืTองวนิยั 
(ทุจรติ)  

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

  - จาํนวนขอ้
รอ้งเรยีน
เจา้หน้าทีTภาครฐั
ทีTถกูชีSมลูวา่
กระทาํการทุจรติ 

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

จาํนวนคดทุีจรติทีT
เกีTยวขอ้งกบัผูด้าํรง
ตาํแหน่งทาง
การเมอืง 

ลดลงรอ้ยละ 
25 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

ลดลงรอ้ยละ 
90 

 

*. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจรติจะตอ้งมปีระสทิธภิาพมากขึSน กฎหมายจะตอ้งมคีวามทนัสมยั การบงัคบัใชก้ฎหมายและ
การดาํเนินคดจีะตอ้งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ ทาํใหค้ดคีวามมปีรมิาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบ จงึควรมุ่งเน้นการส่งเสรมิการปรบัปรุงกระบวนการและกลไกทีTเกีTยวขอ้งในการ
ปราบปรามการทุจรติอย่างต่อเนืTอง ให้มคีวามรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพมากยิTงขึSน รวมทั Sงการปรบัปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพืTอสนับสนุนใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพมากยิTงขึSน และมุ่งทําให้
ผูก้ระทาํความผดิไดร้บัการดาํเนินคดแีละลงโทษ ทั Sงทางวนิยัและอาญาอยา่งรวดเรว็และเป็นรปูธรรมเพืTอใหส้งัคม
เกดิความเกรงกลวัต่อการทุจรติ ควบคูไ่ปกบัการปรบัปรุงระบบขอ้มลูเรืTองรอ้งเรยีนทีTเชืTอมโยงระหวา่งหน่วยงาน
ต่อตา้นการทุจรติทีTเกีTยวขอ้งเพืTอเพิTมประสทิธภิาพในการดาํเนินคด ี 

*.) แนวทางการพฒันา  

1) เพิ'มประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต โดยการปรบักระบวนการทํางานดา้นการปราบปรามการทุจรติเขา้สู่ระบบดจิทิลัมาใชใ้นกระบวนการ
ทํางานด้านการปราบปรามการทุจรติให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึTงรวมถงึการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มลูเกีTยวกบัการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนีSสนิทีTทนัสมยั เท่าทนัต่อการ
บิดเบือนทรพัย์สินและหนีSสิน รวมทั Sงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั Sงภาครฐัและเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของทรพัยส์นิและหนีSสนิ 
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2) ปรบัปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที'มีความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
อาท ิปรบัปรุงขั SนตอนการดําเนินการทีTล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจรติให้มคีวาม
รวดเรว็และกระชบัมากขึSนเพืTอให้การดําเนินการปราบปรามการทุจรติตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษ
ผูก้ระทําความผดิเมืTอคดถีงึทีTสุดเป็นไปอย่างรวดเรว็เหน็ผล มปีระสทิธภิาพ และเป็นทีTประจกัษ์ของประชาชน 
อาท ิการบูรณาการประสานงานคดทีีTเกีTยวขอ้งกบัการทุจรติและประพฤติมชิอบ การปรบัปรุงขั Sนตอนการ
ดําเนินการทีTล่าชา้และซํSาซ้อนกนัของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจรติทั Sงระบบใหม้คีวามรวดเรว็ 
การบูรณาการพฒันาระบบฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจรติใหเ้ขา้ถงึง่ายและมปีระสทิธภิาพ 
การปรบัปรุงและพฒันาระบบและกลไกทีTเกีTยวขอ้งกบัการสบืสวนปราบปรามเพืTอเพิTมประสทิธภิาพในการ
ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิหรอืผูก้ระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหน้าทีTหรอืทุจรติต่อหน้าทีTตามกฎหมายฟอกเงนิเพืTอให้
การตดิตามยดึคนืทรพัยส์นิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพืTอป้องกนัการยกัยา้ย ถ่ายเททรพัยส์นิทีTไดม้าโดยมิ
ชอบ ไม่ให้เกดิความเสยีหายขึSน รวมทั Sงการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการ
ทุจรติและองค์กรเอกชนในระดบันานาชาต ิเพืTอสนับสนุนขอ้มูลและองคค์วามรูใ้นการปราบปรามการทุจรติ และ
อาชญากรรมขา้มชาต ิ

3) พฒันาการจดัการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจดัทําระบบ
ฐานขอ้มลูองคค์วามรูด้า้นการปราบปรามการทุจรติ โดยประมวลจากคดกีารทุจรติและผูเ้ชีTยวชาญของหน่วยงานต่าง 
ๆในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ เพืTอใหเ้จา้หน้าทีTปราบปรามการทุจรติของแต่ละหน่วยงานไดศ้กึษาและ
มสีมรรถนะและความรูท้ีTเป็นมาตรฐาน การพฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชงิสหวทิยาการของเจ้าหน้าทีT 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติเพืTอใหม้คีวามรู/้ทกัษะ/ขดีความสามารถ ทีTเป็นมาตรฐานและเท่าทนัต่อ
พลวตัของการทุจรติ 

เป้าหมายและตวัชีCวดั 

เป้าหมาย ตวัชีCวดั 

ค่าเป้าหมาย 

ปี *vw) - 
2565 

ปี *vww – 
2570 

ปี *v�) - 
2575 

ปี *v�w - 
2580 

การดาํเนินคดี
ทุจรติมคีวาม
รวดเรว็ 
เป็นธรรม โปรง่ใส 
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

กระบวนการ
ดาํเนินคด ีทุจรติทีT
จาํเป็นตอ้งขอขยาย
ระยะเวลาเกนิกวา่
กรอบเวลาปกต ิ
ทีTกฎหมายกาํหนด 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
25 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
20 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
15 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
10 

จาํนวนคดอีาญา 
ทีTหน่วยงานไต่สวน 
คดทุีจรติถกูฟ้องกลบั 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
\ ของจาํนวน
คดทีีTสง่ฟ้อง 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
r ของจาํนวน
คดทีีTสง่ฟ้อง 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
E  ของ
จาํนวนคดทีีT
สง่ฟ้อง 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
s ของจาํนวน
คดทีีTสง่ฟ้อง 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั 'นคง มั 'งคั 'ง และยั 'งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลทีTน้อมนําหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวคดิหลกัในการบรหิารประเทศ ถอดรหสัออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตรส์าํคญั คอื 

(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชืTอมโยงกบัประชาคมโลกใน

ยทุธศาสตร ์การสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรบัเปลีTยน 4 ทศิทางและเน้นการพฒันา

ทีTสมดุลใน 4 มติ ิมติทิีTหยบิยก คอื การยกระดบัศกัยภาพและคุณค่าของมนุษย ์(Human Wisdom) ดว้ยการ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็น “มนุษยท์ีTสมบรูณ์” ผา่นการปรบัเปลีTยนระบบนิเวศน์ การเรยีนรูเ้พืTอเสรมิสรา้งแรงบนัดาล

ใจบ่มเพาะความคดิสรา้งสรรค ์ปลกูฝังจติสาธารณะ ยดึประโยชน์สว่นรวมเป็นทีTตั SงมคีวามซืTอสตัย ์สจุรติ มวีนิยั มี

คุณธรรมจรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ เน้นการสรา้งคุณคา่รว่ม และคา่นิยมทีTด ีคอื สงัคมทีTมคีวามหวงั (Hope) 

สงัคมทีTเปีTยมสขุ (Happiness) และสงัคมทีTมคีวามสมานฉนัท ์(Harmony)  

 

 

 นโยบายรฐับาล พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ทีBแถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ตามทีTคณะรฐัมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

เมืTอวนัพฤหสับดทีีT EF กรกฎาคม EFGE รวมนโยบายหลกั sE ดา้น 

ดา้นทีT sE การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยตุธิรรม 
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 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวตักรรมทีTช่วยป้องกนัและลดการทุจรติประพฤตมิชิอบอย่างจรงิจงัและเขม้งวด รวมทั Sงเป็นเครืTองมอืในการ
ตดิตามการแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างเป็นระบบ พรอ้มทั Sงเร่งสรา้งจติสํานึกของคนไทย
ใหย้กึมั TนในความซืTอสตัย ์สุจรติ ถูกตอ้ง ชอบธรรม และสนบัสนุนทุกภาคสว่นใหม้ามสีว่นร่วมในการป้องกนัและ
เฝ้าระวงัการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
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ส่วนที*  8 แผนปฏิบติัการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิG ชัย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. .NON 
 
แผนงาน บรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสาํนักงานเขตพืCนที'ศึกษา 

กิจกรรม เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

กิจกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลเพืTอเพิTมประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

กิจกรรม การพฒันานวตักรรมการป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 

หน่วยงาน โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 

). เหตผุลความจาํเป็น 

ดว้ย รฐับาลไดจ้ดัทํายุทธศาสตรช์าต ิEt ปี ดา้นทีT r ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์ในการปลูกฝังระเบยีบวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีTพงึประสงค ์และดา้นทีT G ดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ในการการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ สอดคลอ้งกบั แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. EFGs – EFGt) ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิ ิแผนการ

ปฏริูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ นโยบายและแผนระดบัชาต ิว่า

ดว้ยความมั Tนคงแหง่ชาตนิโยบายเสรมิสรา้งความมั Tนคงของชาตจิากภยัการทุจรติ รวมถงึการสง่เสรมิการสรา้ง

วฒันธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสงักัดเพืTอนําไปสู่การเปลีTยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมทีTยึด

ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการส่งเสรมิวฒันธรรมสุจรติผ่านการจดัการศกึษา เพืTอปฏริูป “พลเมอืงไทยในอนาคต” ใหม้คีวาม

เป็นพลเมืองเต็มขั Sน สามารถทําหน้าทีTเป็นพลเมืองทีTดี มีจิตสํานึกยึดมั TนในความซืTอสตัย์สุจริต มีความ

รบัผดิชอบต่อสว่นรวมมรีะเบยีบวนิยั และเคารพกฎหมาย 

โรงเรยีนบา้นสะอาด ตระหนกัในความสาํคญัของการเตรยีมการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ ไดร้ว่มเป็นสว่นหนึTงในการขบัเคลืTอนยทุธศาสตรช์าต ิและแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ การ

ต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพืTอรว่มสรา้งจติสาํนึกและคา่นิยมใหทุ้กภาคสว่นตืTนตวั ละอายต่อการทุจรติ

ประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ เพืTอวางรากฐานการปลกูจติสาํนึก ซึTงเป็นกลไกในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติของประเทศชาต ิ 

2. วตัถปุระสงค ์ 

s. เพืTอปลกูฝังใหบุ้คลากรของโรงเรยีนบา้นสะอาด มพีฤตกิรรมรว่มตา้นการทุจรติในวงกวา้ง ทั Sงในระดบั 
โรงเรยีนและชมุชน  

E. เพืTอยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารการจดัการของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 

r. เพืTอพฒันานวตักรรมป้องกนัและยบัยั Sงการทุจรติเชงิรกุโรงเรยีนบา้นสะอาด ใหเ้ขม้แขง็และมี
ประสทิธภิาพ 
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3. เป้าหมาย  

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั รบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาในเรืTองคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน อกีทั Sงมกีารยกระดบัความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนืTอง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 s. บุคลากรในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั     จาํนวน      )+    คน 
 E. นกัเรยีน       จาํนวน     126   คน 

5. ค่าเป้าหมายและตวัชีCวดั แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

). แผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ตวัชีCวดั ปี *vwv 

). ประชาชนมีวฒันธรรมและ

พฤติกรรมซื'อสตัยส์จุริต 

 

s. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั SนพืSนฐานมพีฤตกิรรม
ทีTยดึมั TนความซืTอสตัยส์จุรติ 

รอ้ยละ Ft 

E. ร้อยละของหน่วยงานทีTผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิ ITA  

รอ้ยละ GF 

(85 คะแนนขึSนไป) 
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6. กิจกรรม - ตวัชีCวดั – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตวัชีCวดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย

นับ 
จาํนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

" . กิจกรรมส่งเส ริมและสร้าง
ภาพลกัษณ์ที: ดีของสถานศึกษา
ในการต่อต้านการทจุริต ดงันีE  
 1.1 กิจกรรมประชุมถอดบทเรียน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานฯ ปี BCDE 
ของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ Lชยั 
  1.2 การประกาศเจตจํานงสุจริต/
กํ า หนดน โยบายแล ะปร ะก าศ
เจตนารมณ์งดรบัของขวญั (No Gift 
Policy) 

  1.3 กจิกรรมจดัทําแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทจุรติ 

  1.4 กจิกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกนัการ
ทจุรติ 

  1.5 กิจกรรมประชุม/เสวนาการ
วเิคราะหค์วามเสีaยงแลผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

บุคลากรมคีวาม
ตระหนกัรูใ้นการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ มคีา่นิยม
รว่มตา้นทจุรติ
และมจีติสาํนึก
สาธารณะ 

รอ้ยละ 90 2,000          ฝ่ายบรหิารทั aวไป 

K.กิจกรรมพฒันาด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฎิบติังาน 

บุคลากรภายใน
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
สะอาด 

รอ้ยละ 90 1,000          ฝ่ายบรหิารบุคคล 
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กิจกรรม ตวัชีCวดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย

นับ 
จาํนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

  2.1 กจิกรรมสง่เสรมิจรยิธรรมและ
รั ก ษ า วิ นั ย ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน 
  

S. พฒันาความรู้ให้บคุลากรทกุ
ระดบัในการป้องกนัและและ
ปราบปรามการทจุริต 
  3.1 กจิกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
"การกระทาํทีaถอืเป็นเรืaอง
ผลประโยชน์ทบัซอ้น"  

บุคลากรภายใน
โรงเรยีนไดร้บั
การพฒันาความรู ้
ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม และ
การป้องกนั
ปราบปรามการ
ทจุรติ 

รอ้ยละ 90 1,000          ฝ่ายบรหิารบุคคล 

W. สถานศึกษาใสสะอาด 
  4.1 กจิกรรมการประชมุเตรยีม

ความพรอ้มการเปิดเผยขอ้มลู 

(Open Data) ประจาํปี 2565 

  4.2 การประชมุชี|แจงใหป้ฏบิตัติาม
แนวทางการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศกึษาออนไลน์ 
  4.3 กิจกรรมการประ เมิน  ITA 
สถานศกึษาอนไลน์ 

ผลการประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 85 

รอ้ยละ 85 1,000          ฝ่ายวชิาการ 
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กิจกรรม ตวัชีCวดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย

นับ 
จาํนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

รวม 5,000           

 



 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ ตั Sงแต่ 1 ตุลาคม 256\ ถงึ 30 กนัยายน 2565 
 
8. สถานที'/พืCนที'ดาํเนินการ 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั สงักดัสาํนกังานเขตพืSนทีTการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต s 
 
9. ผลประโยชน์ที'คาดว่าจะได้รบั (Impact) 

1. บุคลากรของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั มฐีานความคดิในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่น
ตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

2. โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ =ชยั มกีลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติทีTเขม้แขง็และเท่าทนัต่อ
สถานการณ์การทุจรติ 

3. ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมแีนวโน้มทีTดขี ึSน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. รบัการนิเทศ กาํกบั ตดิตาม และการรายงานผลการดาํเนินกจิกรรม ITA Online ของสถานศกึษา 
 2. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
                                                               

ผูเ้สนอแผนปฏบิตักิาร    
                        (นางสาวกัญญาณัฐ  คณะโท)             

 ตาํแหน่ง ครโูรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 
   

  
 
 
                           
 
                     ผูอ้นุมตัแิผนปฏบิตักิาร    
                  ( นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา ) 
                ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


