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ค าน า 

   แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
โรงเรยีน               ท่าวุง้วทิยาคาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรยีนสุจริต) ในกรอบแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรฐับาล ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่4(พ.ศ. 2565-2569)  ซึง่มแีนวทางหลกัในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 
1) ปลูกฝังวธิคีดิ ปลุกจติส านึกใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซื่อสตัยส์ุจรติ 2) ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจรติ 
   แผนปฏบิตักิารโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา และ 
โรงเรยีนท่าวุ้งวทิยาคาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วยสาระส าคญั คอื ส่วนท่ี ๑ บทน า น าเสนอ 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รปัชนัในประเทศไทย ข้อมูลของโรงเรียนท่าวุ้งวทิยาคาร การด าเนินงานเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษาของโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร  รวมถงึการวเิคราะหผ์ลการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร  (ITA Online)  ส่วนท่ี 2 น าเสนอ 
บรบิทที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิและนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง ส่วนท่ี 3  แผนปฏบิตักิารโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศกึษาโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย กจิกรรม
ส าคญัของโครงการ ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัแผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบประกอบดว้ย 
4 กจิกรรมหลกั ดงันี้ 

  ๑. การด าเนินกจิกรรมตามโครงการโรงเรยีนสุจรติ 
  ๒. การขบัเคลื่อนหลกัสูตรตา้นทุจรติศกึษา (Anti-Corruption Education) 
  ๓. การด าเนินกจิกรรมโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร 
  ๔. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาและโรงเรยีนท่าวุง้

วทิยาคาร (ITA Online) 
   ขอขอบคุณผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทีใ่หค้วามร่วมมอืในการจดัท าแผนปฏบิตักิารโครงการเสรมิสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
จนส าเรจ็เป็นกรอบทศิทางในการด าเนนิการปลูกฝังวธิคีดิ ปลุกจติส านึกใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซื่อสตัย์
สุจรติ เพื่อขบัเคลือ่นการด าเนนิงานใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 
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หน้า 
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   สภาพการณ์ทุจรติคอรร์ปัชนัในประเทศไทย 1 
   ขอ้มูลของโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร 4 
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xx 
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ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบติัการโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน 
              สถานศึกษาโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

xx 

แผนปฏบิตักิารโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน 
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xx 
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พ.ศ. 2565  
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ส่วนท่ี 1  
บทน า 

 

สภาพการณ์ทุจริตคอรร์ปัชนัในประเทศไทย 
    ปัจจุบนั ปัญหาการคอรร์ปัชนัถอืไดว้า่เป็นปัญหาใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยงัไม่มทีที่าวา่จะหมดไป 
อกีทัง้ยงัทวคีวามรุนแรงและซบัซ้อนมากขึน้เรื่อยๆ แมว้า่ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ความทนัสมยั มรีะบบการบรหิารราชการสมยัใหม่ มกีารรณรงคจ์ากองคก์รของ
รฐั หรือองค์กรอสิระต่างๆ เห็นพ้องกนัว่า การทุจริตคอร์รปัชนัเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขดัขวางการพฒันาประเทศอย่างแท้จรงิ 
ส าหรบัประเทศไทยนัน้เป็นที่ทราบกนัทัว่ไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจรติคอร์รปัชนัเป็นปัญหาส าคญัล าดบัต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก 
ปัญหาดงักล่าวเกดิขึน้มาชา้นานจนฝังรากลกึและพบเกอืบทุกกลุ่มอาชพีในสงัคมไทย เกีย่วพนักบัวถิชีวีติของคนไทยมาอย่างยาวนานหรอืกล่าวไดว้า่เป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมไทยไปแลว้ 
   สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รปัชนัเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตัง้แต่ดัง้เดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุ บันอยู่
ค่อนขา้งมาก ฉะนัน้ พฤตกิรรมการปฏบิตัขิองขา้ราชการจงึไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของการเป็นขา้ราชการสมยัใหม่ การทุจรติคอรปัชนัของข้าราชการด้วย
ความไม่รู้หรอืดว้ยความบรสิุทธิใ์จ จงึยงัคงปรากฎอยู่ค่อนขา้งมาก นอกจากนี้ การทุจรติคอรร์ปัชนัของขา้ราชการอยู่ที่ตวัขา้ราชการ ปัญหาที่เกดิจากความคดิ 
ความไม่มปีระสทิธภิาพของตวัระบบ และปัญหาของตวัขา้ราชการ ไม่วา่จะเป็นเรื่องของรายได ้สวสัดกิาร จรยิธรรมในการท างานความคาดหวงัและโอกาสในชวีติ
ของตวัขา้ราชการ การบรหิารราชการแผน่ดนิเป็นสาเหตุทีส่ าคญัทีสุ่ดประการหนึ่งของการเกดิคอรร์ปัชนัในวงราชการ อนัน าไปสู่การสูญเสยีเงนิรายไดข้องรฐับาล
ความไม่เสมอภาคในการใหบ้รกิารของขา้ราชการแก่               ผูต้ดิต่อประชาชนผูเ้สยีภาษไีม่ไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ 
   จากการจดัอนัดบัดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 ประเทศไทยไดค้ะแนนการประเมนิ 38 
คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยไดค้ะแนนการประเมนิ 35 คะแนน ในปี 2560 ประเทศไทยไดค้ะแนนการประเมนิ 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้
คะแนนการประเมนิลดลง เหลอื 36 คะแนน ซึ่งแสดงใหเ้หน็วา่ประเทศไทยยงัมกีารทุจรติคอรร์ปัชนัอยู่ในระดบัสูงซึ่งสมควรไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวสิยัทศัน์วา่“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติา้นทุจรติ” 
(Zero Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพนัธกจิ“สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจรติ ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
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การและปฏริูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทัง้ระบบ ใหม้มีาตรฐานสากล” พรอ้มทัง้ก าหนดเป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตรว์า่ “ระดบัคะแนนของดชันี
การรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกวา่รอ้ยละ 50” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งสงัคมทีม่พีฤตกิรรมร่วมตา้นการทุจรติในวงกวา้ง และมี
ปัจจยัความส าเรจ็ในการบรรลุวตัถุประสงค ์คอื ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสรมิการกล่อมเกลาทางสงัคมและส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นทุกช่วงวยัตัง้แต่ปฐมวยั รวมถงึผนึกก าลงั
และความร่วมมอืทุกภาคส่วนในการเปลีย่นสภาพแวดลอ้มทีน่ าไปสู่สงัคมทีม่คี่านิยมร่วมตา้นทุจรติ และมวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญัอกีประการหนึ่ง คอื สรา้งนวตักรรม
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น 
การทุจริต มีกลไกป้องกนัการทุจรติและระบบบริหารจดัการ ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีปัจจยัความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างานด้านป้องกนัการทุจรติ
เปลีย่นแปลงสู่การท างานเชงิรุก สามารถป้องกนัการทุจรติไดอ้ย่างเท่าทนัและมปีระสทิธภิาพ มกีารบูรณาการการท างานระหวา่งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั
การทุจรติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมกีลุ่มเป้าหมายหลกั คอื เดก็และเยาวชน ทัง้นี้ มคีวามเชื่อมโยงกบั ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดย
ด าเนินการผา่นกลยุทธก์ารปรบัฐานความคดิทุกช่วงวยั ตัง้แต่ปฐมวยัใหส้ามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสรมิให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคมเพื่อต้านทุจรติ พร้อมทัง้เสรมิพลงัการมสี่วนร่วมของพลเมอืง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกบั ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจรติ อกีทัง้พฒันา วเิคราะหแ์ละบูรณาการระบบการประเมนิด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเชือ่มโยงกบัแนวทางการยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูเ้รื่องการทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
   นอกจากนี้ ทศิทางการพฒันายุทธศาสตร์ชาตวิา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 ยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการเพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั ซึ่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  ได้
จดัท าขึน้บนพืน้ฐานของยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถอืเป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันาประเทศ และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทัง้การปรบัโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพฒันา พร้อมทัง้ แผนงาน/โครงการส าคญัที่ต้อง
ด าเนินการให้เหน็ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิเพื่อเตรยีมความพร้อมของคน สงัคม และระบบเศรษฐกจิของประเทศให้สามารถ
ปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกนัดว้ยการ
เสรมิสรา้งสงัคมธรรมาภบิาล ของยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี อกีดว้ย  
   ทัง้นี้ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 มแีผนงานและโครงการส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื แผนงานที ่5.9 การสร้างกลไก “ยบัยัง้” และ “สร้างความตระหนกัรู้”เพื่อป้องกนัการทุจรติ ที่กล่าวถงึการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม
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และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา ภายใต้กรอบแนวคดิ “โรงเรยีนสุจรติ” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรยีนรูท้ี่เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจติส านึก ทกัษะ
กระบวนการคดิ             มวีนิยั ซื่อสตัย ์อยู่อย่างพอเพยีง มจีติสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจรติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบงานการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานให้กบัเยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ   ใหเ้ป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพในอนาคต ตระหนกัในความส าคญัของการเตรยีมการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในสถานศกึษา ไดร้่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการป้องกนัปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) เพื่อวางรากฐาน
การปลูกจติส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของประเทศชาต ิ โดยมุ่งเน้นการพฒันานกัเรยีน ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษา
ให้เกิดคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพฒันาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาละ 1 โรงเรยีน) และขยายเครอืขา่ยโรงเรยีนสุจรติเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรยีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

  นอกจากนี้การด าเนินโครงการยงัขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายใตก้จิกรรมส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุจรติ เพื่อใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามกีารด าเนินงานตามภารกจิอย่างโปร่งใส อกีทัง้ยงัมี
การน าเครื่องมอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั การศกึษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาขยาย
ผลเพื่อพฒันาและยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสรา้งกลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติใหม้คีวามเขม้แขง็และเท่า
ทนัต่อสถานการณ์การทุจรติ สอดคลอ้งแนวทางของปฏญิญาโรงเรยีนสุจริต ทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นการป้องกนั ดา้นการปลูกฝัง และดา้นการสรา้งเครอืขา่ย  
    เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน ได้ร่วมกบั ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิารโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาตฯิ ไปสู่การ
ปฏบิตัโิดยก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี โดยให้ยดึกรอบยุทธศาสตร์หลกัที่ใชใ้นการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบใหค้ านึงถงึความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาตวิา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564)  
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    โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร จงึไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทศิทางในการด าเนินการปลูกฝังวธิคีดิ ปลุกจติส านึกใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อขบัเคลือ่นการด าเนินงานใหเ้กดิผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร     

                                                         

ส่วนที ่๑  

ข้อมลูพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทัว่ไป 

 ชือ่โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร  ทีต่ ัง้เลขที ่1 หมู่ 4 ต าบลท่าวุง้ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุร ีสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๕ โทร ๐๓๖ 

๔๘๑๒๐๖  โทรสาร ๐๓๖ ๔๘๑๒๐๖e-mail Thawungs@gmail.com/Website  www.Thawungs.Lopburi๑.net  เปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ ถงึระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๖  มเีนื้อทีโ่ดยประมาณ ๔๐ ไร่ โรงเรยีนในอ าเภอท่าวุง้ทัง้หมดเป็นโรงเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร  

http://www.thawungs.lopburi1.net/
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ประวติัโรงเรียนโดยย่อ 

      โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคารเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาประจ าอ าเภอ  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาจงัหวดัลพบุร ี  ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร   ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ตามหนงัสอืกรมสามญัศกึษาที ่ศธ๐๘๐๗/๓๒๖๘    ลงวนัที๔่ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗  เปิดท าการ

สอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้เมื่อวนัที ่๒๒  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๑๗ แต่เนื่องจากสภาพยงัไม่พรอ้มจงึเลื่อนระยะเวลามาเป็นวนัที่๑ มถิุนายนพ.ศ. ๒๕๑๗ ใน

สมยัที่ ดร.ก่อ  สวสัดพิานิช ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร   มนีายสุพจน์   วฒันประดษิฐ์   เป็นศกึษาธกิารจงัหวดัลพบุร ี นายพสิษิฐ์  ชม

ปรดีา   เป็นนายอ าเภอท่าวุง้   นายสุรพงษ์    สทิธสิุข เป็นศกึษาธกิารอ าเภอท่าวุง้  ซึ่งกรมสามญัศกึษาไดแ้ต่งตัง้ นายวลัลา  จนัอบั  วฒุ ิ ค.ม.(บรหิารการศกึษา) 

ใหม้าด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก  และเปิดสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปีการศกึษา๒๕๒๒ 

 

 

๒. ข้อมูลผูบ้ริหาร 

 ๑ ) ผู้อ านวยการโรง เรียน ชื่ อ -สกุล   ดร .นรงค์   โสภา  วุฒิการศึกษาสู งสุด  Ph.D. (Education) โทรศัพท์  ๐๖๕-๓๙๔๙๖๓๕  e-mail : 
narong.9@hotmail.com ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรยีนนี้ตัง้แต่ วนัที ่ ๒๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒  จนถงึ ปัจจุบนั 

 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ -สกุล  นายศุภโชค  แก้วสง่า วุฒิการศึกษาสูงสุดบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 089-7458611 e-mail : 

teacher.supachoke@gmail.com ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรยีนนี้ตัง้แต่ วนัที ่20 มถิุนายน 2565 จนถงึ  ปัจจุบนั 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัที ่10  มถิุนายน ๒๕๖๕  ของปีการศกึษา ๒๕๖๕) 

๑) จ านวนนกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารทัง้สิน้ ๖๖๖ คน 
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๒) จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้สิน้ ๖๖๖ คน จ าแนกตามระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน 

ระดบัชัน้เรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 67 60 127 32 

ม.2 4 67 69 136 34 

ม.3 4 59 51 110 28 

ม.4 3 63 61 124 41 

ม.5 3 46 42 88 29 

ม.6 3 34 47 81 27 

รวม 21 336 330 666 32 

๔. ข้อมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ครปูระจ าการ   

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวนครัง้/ชัว่โมงท่ี
รบัการพฒันา/ปี 

๑ นางสมลกัษณ์  ยิง่สงู 59 38 คศ.3 ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ  
2 นางอาภรณ์ศริ ิ สรุยิะโวหาร 55 32 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ  
3 นางสาวศุภกัษร ศรอีนิทร ์ 29 5 คศ.1 ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ  
4 นางทพิวรรณ  เภาดว้ง 59 27 คศ.3 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา สงัคมศกึษาฯ  
5 นางสาวธนาวรรณ   ควบคมุ 31 2 คศ.1 ค.บ. สงัคมศกึษา สงัคมศกึษาฯ  
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6 นายพงศธร  สงิหบ์ูรณ์ 28 5 คศ.1 ค.บ. สงัคมศกึษา สงัคมศกึษาฯ  
7 นางนิยม  ทรพัยป์ระเสรฐิ 56 29 คศ.3 ค.บ. วทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์  
8 นายศกัดิช์ยั  นวนเทศ 38 9 คศ.2 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วทิยาศาสตร ์  
9 นางสาวนลนีิ  สอนชา 30 3 คศ.1 ศษ.ม. วทิยาศาสตร ์ ชวีวทิยา  
10 นางสาวเสาวลกัษณ์ นาค

ประสทิธิ ์
28 3 คศ.1 กศ.บ. ฟิสกิข ์ ฟิสกิข ์  

11 นางสาวชดิชนก  มาส าราญ 33 9 คศ.2 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพวิเตอร ์  
12 นายเขตพศั  สโุยธธีนรตัน์ 25  ครูผูช้่วย ค.บ. เคม ี เคม ี  
13 นายฉตัรชยั  ประชากุล 59 35 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์  
14 นางพณัณ์ชติา วงศ์ว่องไว 49 10 คศ.2 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คณิตศาสตร ์  
15 นายเทดิศกัดิ ์ สนามทอง 49 24 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์  
16 นางสมุาล ี สนามทอง 49 26 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์  
17 นางสาวปารฉิตัร คนึงเหตุ 41 17 คศ.3 ศษ.ม./ค.ม. คณิตศาสตร์/บรหิารการศกึษา คณิตศาสตร ์  
18 นางสรนิทรท์พิย ์ประชากุล 54 29 คศ.3 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ภาษาไทย  
19 นายมานะชยั  ชลชชีนิเทศน์ 46 11 คศ.2 ป.บณัฑติ ภาษาไทย ภาษาไทย  
20 นายไพฑรูย ์ กลิน่ประทุม 44 14 คศ.3 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ภาษาไทย  
21 นายสทิธชิยั  อรยิทรพัย ์ 41 5 คศ.1 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา สขุและพลศกึษา  
22 นางสาวรณิษฐา  ชดิชอบ 34 10 คศ.2 ค.บ. พลศกึษา สขุและพลศกึษา  
23 ว่าที่รอ้ยตรหีญงิวลิาสนีิ  กลางบน 28  ครูผูช้่วย ค.บ. พลศกึษา สขุและพลศกึษา  
24 นายวรวทิย ์ ชดิชอบ 36 6 คศ.1 ค.บ. ดนตรศีกึษา ดนตรสีากล  
25 นางสาวปรชัวนิันท์  สว่างจติต์  35 1 ครูผูช้่วย ด.บ. ดนตรสีากล ดนตรสีากล  
26 นางสาวโชตกิา  หงษ์สะตน้ 28 5 คศ.1 กศ.บ. นาฏศลิป์และศลิปการแสดง นาฏศลิป์/ศลิปะ  
27 นายธเนศ  ศรบีุญธรรม 37 2 คศ.1 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป์ อุตสาหกรรม  
28 นางสาวภทัรมน  ศริสินธ ิ 27 3 คศ.1 ศ.บ. คหกรรม คหกรรม  
29 นายวชัรพงศ์  ปรากฏ 35 8 คศ.1 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา /การศกึษาพเิศษ แนะแนว  

จ านวนครูทีส่อนวชิาตรงเอก 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
จ านวนครูทีส่อนตรงความถนดั - คน คดิเป็นรอ้ยละ - 
จ านวนผูบ้รหิาร  2  คน 
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     ครอูตัราจ้าง 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์การสอน 

(ปี) 
วฒิุ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1. นายคณาธปิ  มงคลทรพัย ์ 27 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบด าเนินการ 
2. นายชชูาต ิ ชตูริะโส 26 3 ค.บ. คอมพวิเตอร ์ ม.๑, ม.๔ งบด าเนินการ 
3. นายณรงคช์ยั  น่วมบาง 27 1 ค.บ. สงัคมศกึษา สงัคมศกึษา งบด าเนินการ 
4. นางสาวสมหญงิ บุญเรอืน 27 1 ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ งบด าเนินการ 
5. นางสาววาร ีลมิปนะยิง่ยง 23 1 ค.บ. วทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ งบด าเนินการ 
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กรอบ แนวคิดและทิศทางการด าเนินงานตามความคาดหวงัและวิสยัทศัน์ 
 

๑. การบริหารจดัการศึกษา  
  โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร แบ่งโครงสรา้งการบรหิารงานเป็น  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ  
ดา้นงบประมาณและแผนงาน  ดา้นบรหิารบุคคล และดา้นบรหิารทัว่ไป ผูบ้รหิารยดึหลกัการบรหิาร/เทคนิคการบรหิารแบบ  4D Model ร่วมกบักระบวนการ 
PDCA 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
      

 

                

    

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฯ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน

และรองผู้อ านวยการ 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ กลุ่มบริหารทั่วไป 

เครือข่ายผู้ปกครอง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

หวัหน้ากลุ่มวชิาการ 
งานส านกังานกลุ่มวชิาการ 
งานบรหิารงานวชิาการ 
งานพฒันาหลกัสตูรและ-
กระบวนการเรยีนรู ้
งานทะเบยีนวดัผลฯ 
งานพฒันาและส่งเสรมิ-แหล่งเรยีนรู ้
งานแนะแนว 
งานวจิยัเพือ่พฒันา-คุณภาพ
การศกึษา 
งานประกนัคุณภาพฯ 

หวัหน้ากลุ่มงบประมาณฯ 
งานส านกังานกลุ่มงบฯ 
งานธุรการ 
งานการเงนิและบญัช ี
งานพสัดุและสนิทรพัย ์
งานยานพาหนะ 
งานสารสนเทศ 
งานแผนงานและงบประมาณ 
 

หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
งานส านกังานกลุ่มบุคคล 
งานบุคลากร 
งานปกครองนกัเรยีน 
งานป้องกนัสารเสพตดิ 
งานระบบดแูลช่วยเหลอืฯ 
งานส่งเสรมิประชาธปิไตย 
งานธนาคารโรงเรยีน 
งานส่งเสรมิคุณธรรมฯ 
งานนโยบายอื่น 

หวัหน้ากลุ่มบรหิารทัว่ไป 
งานส านกังานกลุ่มบรหิารฯ 
งานอาคารสถานที่ฯ 
งานประชาสมัพนัธ ์
งานมวลชนสมัพนัธ์ 
งานเทคโนโลยเีพื่อ-
การศกึษา 
งานอนามยัและโภชนาการ 
งานสหกรณ์โรงเรยีน 
งานสวสัดกิาร 

 

 

 

   วิสัยทัศน์ 

   นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
มีความรู้ ทักษะความสามารถ
ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
ความพอเพียง 
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เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของสถานศึกษา 

 

 

 

      

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาครูและบุคลากร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 

พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาหลักสูตรและ
งานวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
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         วิสยัทศัน์ 

    “นกัเรยีนเป็นคนด ีมคีุณธรรม มคีวามรูท้กัษะความสามารถตามมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความพอเพยีง” 

 

๓. พนัธกิจ 

๑. คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
๒. พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดา้นวชิาการสู่มาตรฐานสากล 
๓. พฒันาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวชิาชพี 
๔. พฒันาระบบบรหิารการจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
๕. พฒันาสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 

 
๔. เป้าประสงค ์

๑. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
๒. ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะความสามารถทางวชิาการตามมาตรฐานสากล 
๓. ครูและบุคลการมสีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี 
๔. โรงเรยีนมรีะบบบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๕. โรงเรยีนมเีทคโนโลยเีพื่อการบรกิารและการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
๕. กลยทุธก์ารพฒันา 

1. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
2. พฒันาหลกัสูตรและงานวชิาการ 
3. พฒันาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวชิาชพี 
4. พฒันาระบบบรหิารการจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
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5. พฒันาสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้
 

๖. เป้าหมายเชิงกลยทุธ ์

1. ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
2. ขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. พฒันาทกัษะวชิาการผูเ้รยีนตามมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น 
5. พฒันาครูใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี 
6. เสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจครูและบุคลากร 
7. บรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (OBECQA) 
8. ระดมทรพัยากรทางการศกึษา 
9. พฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
10. พฒันาเทคโนโลยเีพื่อการบรกิารและการเรยีนรู ้

 
อตัลกัษณ์ (IDENTITY) คณุธรรม จริยธรรมนักเรียน 
เอกลกัษณ์ (UNIQUENESS)  ถ่ินคนดีตามวิถีคณุธรรม 
คณุธรรมอตัลกัษณ์ (MORAL IDENTITY) ซ่ือสตัย ์รบัผิดชอบ พอเพียง 
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    แผนผังยุทธศาสตร์ของโรงเรยีนท่าวุ้งวิทยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

  จากขอ้มูลดงักล่าวมาแสดงให้เหน็ว่า เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของสถานศกึษาสอดคล้องกบับรบิทของสถานศกึษา ความต้องการของชุมชน 

นโยบายรฐับาล แผนการศกึษาแห่งชาต ิมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัแิละทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

 ร่องรอยหลกัฐานทีส่ามารถตรวจสอบไดใ้นการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของสถานศกึษาโดยใชเ้ทคนิค SWOT (SWOT Analysis)เอกสาร
แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และเอกสารรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามเกณฑค์ุณภาพ (SCQA) ประจ าปี 2563 ของโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร 
 
ระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา 

ในดา้นการบรหิารจดัการ โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคารไดด้ าเนินการตามกรอบและทศิทางของการจดัการศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์
ของสถานศกึษา และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาด าเนินงานในรูปคณะกรรมการโดยใช ้หลกัการบริหาร 4D ดงันี้ 
 D1 (Decentralization) มกีารกระจายอ านาจตามล าดบัความรบัผดิชอบไปสู่บุคลากรหรอืคณะกรรมการ โดยอาศยัหลกัธรรมมาภิบาล จนได้สร้างเป็น
ทมีงานคุณภาพ 
 

D2 (Development) เป็นการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการด าเนินกจิกรรมตามแผนทีก่ าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย โดยอาศยัหลกัการ
และกระบวนการการจดัการความรูร้วมทัง้การพฒันาบุคลากรนี้ให้เป็นไปตามความตอ้งการ ซึ่งฝ่ายบรหิารตอ้งจดัใหม้แีละเป็นสิง่ส าคญัในการส่งเสรมิ สนบัสนุน
ใหม้กีารพฒันาบุคลากรจนมคีวามรู ้ความสามารถในการทีจ่ะน าไปพฒันาภาระงานของตน ตลอดจนทมีงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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D3 (Do) การทีท่มีงานลงมอืปฏบิตัติามโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยอาศยัหลกัการปฏบิตัเิชงิคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

 D4 (Direction) เป็นการก ากบัตดิตามโดยการประเมนิเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาใหภ้าวะงานทีท่มีงานด าเนินการอยู่มปีระสทิธภิาพและเกดิประสิทธผิล
สูงสุด 
 

 นอกจากกระบวนการบรหิารในรูปแบบ4D Modelแลว้ โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคารยงัมกีารด าเนนิงาน โครงการ กจิกรรมต่าง ๆ   ตามวงจร PDCA หรอื 
Deming Cycle เป็นงานประจ า และปรบัปรุงงาน ตาม โครงสรา้งของ PDCA ประกอบดว้ย 

1) Plan คอื การวางแผน 

2) Do คอื การปฏบิตัติามแผน 

3) Check คอื การตรวจสอบ 

4) Act คอื การปรบัปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม  

ซึ่งถอืเป็นพืน้ฐานของการยกระดบัคุณภาพทุกครัง้ทีก่ารด าเนนิงานตามวงจร PDCA หมนุครบรอบ กจ็ะเป็นแรงส่งส าหรบัการด าเนนิงานในรอบต่อไป และ

ก่อใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  ดงัแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

วงจร PDCA กบัการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

https://www.ftpi.or.th/wp-content/uploads/2015/03/pdca-1.jpg
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 โรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคารมกีารพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา ตามระบบ  4D และ PDCA  โดยมกีารวางแผนโครงการ/กจิกรรม ด าเนินการตามแผนที่

วางไว ้มกีารนิเทศ ก ากบัตดิตามตัง้แต่เริม่โครงการ ระหวา่งด าเนินการ และสิน้สุดโครงการ ต่อจากนัน้มกีารประเมนิผล น าผลมาสรุปน าเสนอผูบ้รหิารและน ามา

พฒันาในปีการศกึษาต่อ ๆ ไป 

 

 

ส่วนท่ี 2  
บริบทท่ีเก่ียวข้อง 

   ส าหรบัประเทศไทยได้ก าหนดทศิทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางการเมอืง  เศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรม และความรุนแรง รวมถงึการสร้างความตระหนักในการประพฤตปิฏบิตัตินด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติของคนในสงัคม  ทัง้นี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะ
องค์ก รหลักด้ านกา รด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุ จริต  รวมทั ้งบู รณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุ จริตเข้ากับทุกภาคส่ วน 
ดงันัน้ สาระส าคญัทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัทศิทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ทีส่ านกังาน ป.ป.ช. มดีงันี้  
  ๑.รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
    ๒. ยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
   ๓. แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ 

     ๔. ประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   ๕. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
    ๖. โมเดลประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่ค ัง่ และยัง่ยนื (Thailand 4.0)  

   ๗. ยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
   สาระส าคญัทัง้ 5 ด้านจะเป็นเครื่องมอืชีน้ าทศิทางการปฏบิตังิานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจรติของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั 



20 
 

    รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมอืหรอื
สนบัสนุนการทุจรติ และประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ” ถอืไดว้า่เป็นครัง้แรกที่รฐัธรรมนูญไดก้ าหนดใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นหน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยงัก าหนดชดัเจนในหมวดที ่5 หน้าทีข่องรฐัวา่ “รฐัตอ้งส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถงึอนัตรายทีเ่กดิจากการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนและจดัให้มมีาตรการและกลไกที่มปีระสทิธภิาพเพื่อป้องกนัและขจดัการทุจรติ และประพฤตมิชิอบดงักล่าวอย่างเขม้งวด 
รวมทัง้กลไกในการส่งเสรมิให้ประชาชนรวมตวักนั เพื่อมสี่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจรติ หรอืชีเ้บาะแส โดยได้รบัความคุ้มครองจากรฐัตามที่
กฎหมายบญัญตั”ิ การบรหิารราชการแผน่ดนิรฐัตอ้งเสรมิสรา้งให้ประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวก มปีระสทิธภิาพทีส่ าคญั คอื ไม่เลอืกปฏบิตัติามหลกัการบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงทีด่ี  ซึ่งการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรฐัตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยอย่างน้อยต้องมมีาตรการป้องกนัมใิห้
ผูใ้ดใชอ้ านาจหรอืกระท าการโดยมชิอบแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืกระบวนการแต่งตัง้ หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั และรฐัตอ้งจดัใหม้ี
มาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อให้หน่วยงานใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดประมวลจรยิธรรมส าหรบัเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทางจรยิธรรม
ดงักล่าว การทีร่ฐัธรรมนูญไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบรหิารราชการทีม่ปีระสทิธภิาพและการบรหิารบุคคลทีม่คีุณธรรมนัน้สบืเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาทีผ่า่นมาได้
เกดิปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารบุคคล มกีารโยกย้ายแต่งตัง้ที่ไม่เป็นธรรม บงัคบัหรอืชีน้ าให้ขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัปฏบิตังิานโดยไม่ยดึมัน่ในหลกั
ผลประโยชน์แห่งรฐั รวมถงึการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองรวมถงึพวกพ้องรฐัธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 จงึได้มคีวาม
พยายามที่จะแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าต้องการสรา้งประสทิธภิาพในระบบการบรหิารงานราชการแผ่นดนิและเจ้าหน้าที่ของรฐัตอ้งยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 
และมคีุณธรรมจรยิธรรมตามทีก่ าหนดเอาไว ้

  ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยดึวตัถุประสงค์หลกัแห่งชาตเิป็นแม่บทหลกั เพื่อเป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทศิทางการ
พฒันา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรบักบัเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตกิารบรหิารราชการแผ่นดนิ การจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ ดงันัน้ ทศิทางด้าน การ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบรหิารราชการแผ่นดนิของหน่วยงานภาครฐั ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตรช์าต ิ(วสิยัทศัน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตรก์ารพฒันาระยะ 5 ปี เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์“ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยนืเป็นประเทศพฒันา
แลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”น าไปสู่การพฒันาใหค้นไทยมคีวามสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิในการที่
จะพฒันาคุณภาพชวีติ สร้างรายไดร้ะดบัสูงเป็นประเทศพฒันาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สงัคมมคีวามมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิโดยมกีรอบยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดงันี้ 
   1. ด้านความมัน่คง 
       (1) เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
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       (2) ปฏริูปกลไกการบรหิารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมอืง ขจดัคอรร์ปัชัน่ สรา้งความเชือ่มัน่ในกระบวนการยุตธิรรม 
       (3) การรกัษาความมัน่คงภายในและความสงบเรยีบรอ้ยภายในตลอดจนการบรหิารจดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 
      (4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหวา่งประเทศทุกระดบั และรกัษาดุลยภาพความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอ านาจ เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 
      (5) การพฒันาเสรมิสร้างศกัยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ สร้างความร่วมมอืกบัประเทศ
เพื่อนบา้นและมติรประเทศ 
      (6) การพฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบรหิารจดัการภยัพบิตั ิรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
      (7) การปรบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กีย่วขอ้งจากแนวดิง่สู่แนวระนาบมากขึน้ 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
      (1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ส่งเสรมิการคา้ การลงทุน พฒันาสู่ชาตกิารคา้  
      (2) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเขม้แขง็  ยัง่ยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยัง่ยืนเป็นมติรกบั 
สิง่แวดลอ้ม 
      (3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชมุชน พฒันาทกัษะ ผูป้ระกอบการ ยกระดบัผลติภาพแรงงานและพฒันา SMEs สู่สากล  
      (4) การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและเมอืง พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ชายแดน และพฒันาระบบเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิ  
      (5) การลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นการขนส่ง ความมัน่คงและพลงังาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการวจิยั และพฒันา  
      (6) การเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพฒันากบันานาประเทศ ส่งเสรมิให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ 
ธุรกจิ ฯลฯ 
  3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  
      (1) พฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  
      (2) การยกระดบัการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพเท่าเทยีมและทัว่ถงึ  
      (3) ปลูกฝังระเบยีบวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
       (4) การสรา้งเสรมิใหค้นมสีุขภาวะทีด่ ี 
       (5) การสรา้งความอยูด่มีสีขุของครอบครวัไทย 
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  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
       (1) สรา้งความมัน่คงและการลดความเหลือ่มล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม  
      (2) พฒันาระบบบรกิารและระบบบรหิารจดัการสุขภาพ  
      (3) มสีภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ตอ่การด ารงชวีติในสงัคมสูงวยั  
      (4) สรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรมและ ความเขม้แขง็ของชมุชน  
      (5) พฒันาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 
  5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
      (1) จดัระบบอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลาย ทรพัยากรธรรมชาต ิ
      (2) วางระบบบรหิารจดัการน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพทัง้ 25 ลุ่มน ้า เน้นการปรบัระบบการบรหิารจดัการอทุกภยั อย่างบูรณาการ  
      (3) การพฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
      (4) การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีเ่ป็น มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
      (5) การร่วมลดปัญหาโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการ เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
      (6) การใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงั เพือ่สิง่แวดลอ้ม 
  6. ด้านการปรบัสมดลุและพฒันา ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
       (1) การปรบัปรุงโครงสรา้ง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน ภาครฐั ใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสม  
      (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  
      (3) การพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนและพฒันา บุคลากรภาครฐั  
      (4) การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
      (5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  
      (6) ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล  
      (7) พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั  
      (8) ปรบัปรุงการบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 
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  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาการทุจรติของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติได้มคีวามพยายามในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจรติของประเทศ โดยไดร้่วมกนัสรา้งเครื่องมอื กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั ซึ่งการด าเนินงานดงักล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสงัคมเกดิความตื่นตวัและเขา้มามสี่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตามบทบาทและ
ภาระหน้าที่ของตนเองเพิม่มากขึน้ อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจรติ สบืเนื่องมาจากววิฒันาการของการทุจรติซึ่งมี
รูปแบบที่สลบัซบัซ้อน ปัญหาการขาดจติส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจรติที่จ าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนคอืการรวมตวักนัเพื่อร่วมกระท าทุจรติ ร่วมกนัฉ้อโกงรฐั โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใชง้บประมาณมาก ท าให้รฐัและประเทศชาตไิด้รบัความ
เสยีหายอย่างรา้ยแรง จากการสูญเสยีงบประมาณแผน่ดนิไปกบัการทุจรติทีอ่าจมคีวามยากและซบัซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าทีใ่นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ การแกไ้ขปัญหาการทุจรติจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารก าหนดแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว   

          การจดัท าแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบไดย้ดึแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 
ปี เป็นกรอบในการจดัท า โดยแผนแม่บทฯ ม ี2 แนวทางการพฒันาหลกั ดงันี้ (1) การป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ มุ่งเน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน” โดย
การปลูกฝังวธิคีดิในกลุ่มเป้าหมายเดก็และเยาวชนเพื่อปฏริูป “คนรุ่นใหม่” ใหม้จีติส านึกในความซื่อสตัยส์ุจรติเพื่อสรา้งพลงัร่วมในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบต่อไปในอนาคตและการปรบั “ระบบ”โดยการสร้างนวตักรรมการต่อต้านการทุจรติ เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบไดใ้นทุกข ัน้ตอนการด าเนินงาน เท่าทนัพลวตัของการทุจรติ ผา่นกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจง้ขอ้มูล และชีเ้บาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสทิธภิาพของกระบวนการและกลไกการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ทัง้ในด้านของการด าเนินคดทีุจรติมคีวามรวดเรว็ เฉีย บขาด 
เป็นธรรม และการพฒันาปรบัปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนการปราบปรามการทุจรติให้ไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ ก าหนดเป้าหมายการ
พฒันาในระยะ 20 ปี โดยใชด้ชันีการรบัรูก้ารทุจรติ เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งไดก้ าหนดใหป้ระเทศไทยมอีนัดบัค่าคะแนนดชันีการรบัรู้
การทุจรติในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอนัดบั 1 ใน 20 ของโลก  

 
 
 ๑. เป้าหมายการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าติ 

      ๔.๑ ยทุธศาสตรช์าติด้านความมัน่คง 
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             ๒.๓ กองทพั หน่วยงานดา้นความมัน่คง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน มคีวามพรอ้มในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คง 
                               ๒.๔ ประเทศไทยมบีทบาทดา้นความมัน่คงเป็นทีช่ ืน่ชมและไดร้บัการยอมรบัโดยประชาคมระหวา่งประเทศ 
                               ๒.๕ การบรหิารจดัการความมัน่คงมผีลส าเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ 
                        ๔.๖ ยทุธศาสตรช์าติด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
                               ๒.๓ ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

          ๒. ประเดน็ภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 
  ๔.๑ ยทุธศาสตรช์าติด้านความมัน่คง 
         ๔.๑ การรกัษาความสงบภายในประเทศ 

        ๔.๑.๔ การพฒันาและเสรมิสรา้งกลไกทีส่ามารถป้องกนัและขจดัสาเหตุของประเดน็ปัญหาความมัน่คงทีส่ าคญั 
  ๔.๖ ยทุธศาสตรช์าติด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
         ๔.๖ ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

                                               ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคตี่างๆ ในสงัคมร่วมมอืกนัในการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
                                      ๔.๖.๒ บุคลากรภาครฐัยดึมัง่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสตัยส์ุจรติ 
                                       ๔.๖.๓ การปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบม ี มปีระสทิธภิาพมคีวามเดด็ขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

        ๔.๖.๔ การบรหิารจดัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
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เป้าหมายและตวัช้ีวดัของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ประเดน็ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เป้าหมายส าคญัของยุทธศาสตร์ชาตใินประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ คอื ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ มีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในทุกระดบั โดยเฉพาะการสร้างวฒันธรรมแยกแยะ

ป ร ะ โ ย ช น์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครฐัให้เกดิขึน้ รวมทัง้สรา้งจติส านึกและค่านิยมใหทุ้กภาคส่วนตื่นตวั ละอายต่อการทุจรติประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ 
มสี่วนร่วมต่อตา้นการทุจรติ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ภาคอีงคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ชมุชน ประชาชน และภาคตี่าง ๆ มสี่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้า
ร ะ วั ง  ใ ห้ ข้ อ มู ล 
แจ้งเบาะแสการทุจรติ และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รบัความคุ้มครองจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิแผนแม่บท
ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็นี้ไดก้ าหนดแผนย่อยไว ้2 แผน คอื 

  1. แผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    การประเมนิความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใหเ้หน็ภาพในมติิ

ดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในระยะ 20 ปีขา้งหน้านัน้ตัง้อยู่บนแนวคดิพืน้ฐานวา่ ประชาชนและสงัคมจะตื่นตวัตอ่การ
ทุจรติใหค้วามสนใจขา่วสารและตระหนกัถงึผลกระทบของการทุจรติตอ่ประเทศ มกีารแสดงออกซึ่งการต่อตา้นการทุจรติทัง้ในชวีติประจ าวนัและการแสดงออก

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ประเทศไทยปลอดการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ 

ดชันีการรบัรู ้
การทุจรติของประเทศไทย  

(อนัดบั/คะแนน) 

อยู่ในอนัดบั 1 ใน 54 
และ/หรอืไดค้ะแนนไม่
ต ่ากวา่  50 คะแนน 

อยู่ในอนัดบั 1 ใน 43 
และ/หรอืไดค้ะแนนไม่
ต ่ากวา่   57 คะแนน 

อยู่ในอนัดบั 1 ใน 32
และ/หรอืไดค้ะแนนไม่
ต ่ากวา่  62 คะแนน 

อยู่ในอนัดบั 1 ใน 20 
และ/หรอืไดค้ะแนน
ไม่ต ่ากวา่  73 

คะแนน 



26 
 

ผา่นสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละชว่งวยัจะไดร้บักระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคมวา่การทจุรติถอืเป็นพฤตกิรรมทีน่อกจากจะผดิกฎหมายและท าใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อประเทศแลว้ ยงัเป็นพฤตกิรรมทีไ่มไ่ดร้บัการยอมรบัทางสงัคม ประชาชนจะมวีธิคีดิทีท่ าใหส้ามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวมได ้วฒันธรรมทางสงัคมจะหล่อหลอมใหป้ระชาชนจะไมก่ระท าการทุจรติเนื่องจากมคีวามละอายตอ่ตนเองและสงัคม และไม่ยอมใหผู้อ้ ื่น
กระท าการทุจรติอนัส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อสงัคม 
ส่วนรวมดว้ย และจะเกดิการรวมกลุ่มกนัทางสงัคมเพือ่กอ่ใหเ้กดิสภาวะการลงโทษทางสงัคมตอ่การกระท า รวมทัง้ประชาชนคนไทยทกุคนจะแสดงเจตจ านง
ต่อตา้นการทุจรติอย่างเขม้ขน้ ผา่นกระบวนการเลอืกตัง้และกระบวนการเขา้สูอ่ านาจของตวัแทนของประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ประชาชนจะให้
ความสนใจในการตรวจสอบรฐับาลและนกัการเมอืงในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมอืงมากขึน้ เป็นแรงกดดนัใหร้ฐับาลตอ้งบริหารประเทศอย่างสุจรติ
และโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรฐับาลไม่สามารถเป็นชอ่งทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมกีลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรฐัที่
เขม้ขน้มากขึน้  

  อย่างไรกต็าม ในอนาคต 20 ปีขา้งหน้า การทุจรติน่าจะทวคีวามรุนแรง ซบัซอ้น และยากแก่การตรวจสอบมากยิง่ขึน้ อนัเนื่องมาจากเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมยัและกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ของสงัคมโลกและพลวตัของการทุจรติทีผู่ก้ระท าการทุจรติหาชอ่งทางการทจุรติทีย่ากแก่การตรวจสอบมากยิง่ขึน้ แต่
สภาวะทางสงัคมทีต่ื่นตวัต่อตา้นและตรวจสอบการทุจรติมากยิง่ข ึน้ จงึอาจจะท าใหแ้นวโน้มการทุจรติลดลง ส่งผลใหก้ระบวนการป้องกนัการทุจรติยิง่ทวี
ความส าคญั โดยตอ้งพฒันากระบวนการและรูปแบบของการป้องกนัการทุจรติใหเ้ทา่ทนัตอ่พลวตัของการทจุรติ เพือ่ใหส้ามารถระงบัยบัยัง้การทุจรติไดอ้ย่างเท่า
ทนัไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติใหม้คีวามเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพในทุกหน่วยของ
สงัคมทัง้ระดบับุคคลและระดบัองคก์ร โดยสรา้งจติส านึกและค่านยิมใหทุ้กภาคส่วนตื่นตวัและละอายต่อการทุจรติและประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ ส่งเสรมิสนบัสนุน
ใหภ้าคอีงคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ชมุชนและประชาชน และเครอืขา่ยต่าง ๆ สอดสอ่งเฝ้าระวงั ใหข้อ้มูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครฐัตามความเหมาะสม โดยมกีารวางมาตรการคุม้ครองพยานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัต่อปัญหาการทจุรติและสรา้งพลงัรว่มในการแกไ้ขปัญหา
การทุจรติและประพฤตมิชิอบ พรอ้มทัง้สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบของบุคลากรภาครฐัและก าหนดมาตรการใหห้น่วยงานภาครฐัและทุก
ภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรม 
ความสุจรติและความซื่อสตัย ์ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ตอ้งก าหนดใหม้กีารลงโทษผูก้ระท าผดิกรณทีุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างจรงิจงัและ
รวดเรว็เป็นการป้องกนัการทจุรติเชงิรุกเพือ่ใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ    

  1.1 แนวทางการพฒันา 
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      ๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวฒันธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวฒันธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวยั ทุกระดบั มุ่งเน้นการปรบัพฤตกิรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จติส านึกความเป็นพลเมอืงทีด่ ีมวีฒันธรรมสุจรติ สามารถแยกแยะไดว้่า
สิง่ใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิง่ใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มคีวามละอายต่อการกระท าความผดิ ไม่เพกิเฉยอดทนต่อการทุจรติ และเขา้มามสี่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริตในระดบัชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึ ดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสรมิวฒันธรรมสุจรติผ่านหลกัสูตรการศกึษาภาค
บงัคบัที่เดก็ไทยทุกคนต้องเรยีนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิตัง้แต่ระดบัปฐมวยัจนถงึระดบัอุดมศกึษา เพื่อปฏริูป “พลเมอืงไทยในอนาคต” ให้มคีวามเป็น
พลเมอืงเตม็ข ัน้ สามารถท าหน้าทีค่วามเป็นพลเมอืงทีด่ี             มจีติส านึกยดึมัน่ในความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวมมรีะเบยีบวนิยั และเคารพ
กฎหมาย  

    ๒) ส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐัให้ มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 
โดยการปฏบิตัหิน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกตอ้งเป็นธรรม ไม่คดโกงรูจ้กัแยกแยะเรื่องส่วนตวัออกจากหน้าทีก่ารงาน การสรา้งธรรมาภบิาลในการ
บรหิารงาน ตลอดจนการสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติให้แก่บุคลากรขององคก์ร โดยการสนับสนุนใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีร่ฐัเขา้มา 
มสี่วนร่วมเป็นเครอืขา่ยต่อตา้นการทุจรติในหน่วยงานภาครฐั เพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวงั สอดสอ่ง ตดิตามพฤตกิรรมเสีย่งและแจง้เบาะแส เพื่อ
สกดักัน้มใิห้ เกดิการทุจรติประพฤตมิชิอบได ้โดยมมีาตรการสนบัสนุน 
และคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

 ๓) พฒันาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสตัย์
สจุริต เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผูบ้รหิารประเทศ/ทอ้งถิน่/ชมุชน ตอ้งมคีุณธรรมและจรยิธรรมสูงกวา่มาตรฐานทางจรยิธรรมทัว่ไปในสงัคม เพื่อเป็น
ตน้แบบแก่ประชาชน เดก็ เยาวชน และสงัคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบตัติามทีก่ าหนดตามกฎหมายแลว้ ผูบ้รหิารประเทศตอ้งมคีุณสมบตัทิางจรยิธรรม
ด้วย มกีารพฒันายกระดบัการมจีรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงเพื่อสร้างนักการเมอืงที่มคีุณธรรมจรยิธรรม รวมทัง้ก ากบัจรยิธรรมภายในพรรค
การเมอืง 

  ๔) ปรบั “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั มุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมการต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุกข ัน้ตอนการด าเนินงาน และมคีวามเท่าทนัต่อพลวตัของการ
ทุจรติ โดยการพฒันาเครื่องมอื เพื่อสรา้งความโปร่งใส มุ่งเน้นการสรา้งนวตักรรมและมาตรการในการต่อตา้นการทุจรติทีม่ปีระสทิธภิาพและเท่าทนัต่อพลวตัของการ
ทุจรติ รวมถงึการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐั มมีาตรการ ระบบหรอืแนวทางในบรหิารจดัการความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจก่อให้
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เกดิการทุจรติ และการบูรณาการตดิตามประเมนิผลการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรฐัและรฐัวสิาหกจิตัง้แต่ข ัน้
วางแผนก่อนด าเนินงาน ข ัน้ระหวา่งการด าเนินงาน และขัน้สรุปผลหลงัการด าเนินโครงการ 

  ๕) ปรบัระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอ้ือต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี เชน่ การน าระบบเทคโนโลยี
เขา้มาใชแ้ทนการใชดุ้ลพนิิจเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน การสรา้งมาตรฐานทีโ่ปร่งใสในกระบวนการบรกิารของภาครฐั ลดขัน้ตอนกระบวนการและระยะเวลาใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ดว้ยวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนตรวจสอบได ้ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อลดการใชดุ้ลพนิิจของผูม้อี านาจในการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต รวมถงึการ
สรา้งความโปร่งใสในการบรกิารขอ้มูลภาครฐัทัง้ระบบ โดยการพฒันาระบบขอ้มูลดจิทิลัทีม่กีารก าหนดกฎเกณฑ ์กตกิา กระบวนการ ข ัน้ตอนการด าเนินงานการ
เขา้ถงึขอ้มูล รวมถงึขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งและการใชง้บประมาณของหน่วยงานภาครฐั เพื่อส่งเสรมิการเขา้ถงึขอ้มูลสาธารณะ สรา้งความโปร่งใส และส่งเสรมิให้
มกีารตรวจสอบการบรหิารจดัการของภาครฐัโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถงึการมกีลไกที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซื้อจดัจา้ง
และการด าเนินการภาครฐั เพื่อบูรณาการการท างานของรฐัและประชาชน รวมถงึส่งเสรมิสนับสนุนการตื่นตวัและเพิม่ขดีความสามารถของประชาชนในการร่วม
เฝ้าระวงั และป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่อียู่ใกลต้วั โดยมมีาตรการสนบัสนุนและคุม้ครองผูช้ ีเ้บาะแสทีส่ามารถสรา้งความเชือ่มัน่และมัน่ใจใหก้บัผูใ้หเ้บาะแส 

 
 
 
 

 
เป้าหมายและตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
1. ประชาชนมวีฒันธรรม 

และพฤตกิรรมซื่อสตัย์
สุจรติ 

รอ้ยละของเดก็และเยาวชนไทย 
มพีฤตกิรรมทีย่ดึมัน่ความซื่อสตัย์
สุจรติ 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 60 
 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
รอ้ยละของประชาชน 
ทีม่วีฒันธรรมคา่นิยมสุจรติ มี
ทศันคตแิละพฤตกิรรมในการ
ต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 60 
 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 

รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่า่น
เกณฑก์ารประเมนิ ITA  

รอ้ยละ 80  
(85 คะแนนขึน้ไป) 

รอ้ยละ 100 
(85 คะแนนขึน้ไป) 

รอ้ยละ 90 
(90 คะแนนขึน้ไป) 

รอ้ยละ 100 
(90 คะแนนขึน้ไป) 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
2. คดทีุจรติและประพฤต ิ

มชิอบลดลง 
จ านวนคดทีุจรติในภาพรวม ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 50 ลดลงรอ้ยละ 70 ลดลงรอ้ยละ 80 
จ านวนคดทีุจรติรายหน่วยงาน 
  - จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หน้าที่

ภาครฐัทีถู่กชีมู้ลเรื่องวนิยั 
(ทุจรติ)  

ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 50 ลดลงรอ้ยละ 70 ลดลงรอ้ยละ 80 

  - จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หน้าที่
ภาครฐัทีถู่กชีมู้ลวา่กระท า
การทุจรติ 

ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 50 ลดลงรอ้ยละ 70 ลดลงรอ้ยละ 80 

จ านวนคดทีุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

ลดลงรอ้ยละ 25 ลดลงรอ้ยละ 50 ลดลงรอ้ยละ 80 ลดลงรอ้ยละ 90 
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  2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
    การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติจะตอ้งมปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ กฎหมายจะต้องมคีวามทนัสมยั การบงัคบัใชก้ฎหมายและการด าเนินคดจีะต้องมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ ท าให้คดคีวามมปีรมิาณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ จงึควรมุ่งเน้นการส่งเสรมิการปรบัปรุงกระบวนการและกลไกที่เกีย่วขอ้งในการปราบปรามการทุจรติอย่างต่อเนื่อง ใหม้ี
ความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การปรบัปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนบัสนุนให้การบงัคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
และมุ่งท าใหผู้ก้ระท าความผดิได้รบัการด าเนินคดีและลงโทษ ทัง้ทางวนิยัและอาญาอย่างรวดเรว็และเป็นรูปธรรมเพื่อให้สงัคมเกดิความเกรงกลวัต่อการทุจรติ ควบคู่
ไปกบัการปรบัปรุงระบบขอ้มูลเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานต่อตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินคดี  

      2.1 แนวทางการพฒันา  
          1) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรบักระบวนการท างานดา้นการ

ปราบปรามการทุจรติเขา้สู่ระบบดจิทิลัมาใชใ้นกระบวนการท างานดา้นการปราบปรามการทุจรติให้ไดม้าตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึ่งร วมถงึการ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มูลเกีย่วกบัการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิทีท่นัสมยั เท่าทันต่อการบดิเบอืนทรพัย์สนิและหนี้สนิ รวมทัง้บูรณา
การขอ้มูลกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

      2) ปรบัปรงุกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ อาท ิปรบัปรุงข ัน้ตอนการด าเนินการทีล่่าชา้ของ
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มคีวามรวดเรว็และกระชบัมากขึน้เพื่อให้การด าเนินการปราบปรามการทุจรติตลอดกระบวนการจนถึงกา ร
ลงโทษผู้กระท าความผดิเมื่อคดถีึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเหน็ผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจกัษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการประส านงานคดทีี่
เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ การปรบัปรุงข ัน้ตอนการด าเนินการทีล่่าชา้และซ ้าซ้อนกนัของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจรติทัง้ระบบให้มี
ความรวดเรว็ การบูรณาการพฒันาระบบฐานขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานปราบปรามการทุจรติใหเ้ขา้ถงึง่ายและมปีระสทิธภิาพ การปรบัปรุงและพฒันาระบบและกลไก
ที่เกี่ยวข้องกบัการสบืสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการกบัทรพัย์สินหรือผู้กระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายฟอกเงนิเพื่อใหก้ารตดิตามยดึคนืทรพัยส์นิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อป้องกนัการยกัย้าย ถ่ายเททรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยมชิอบ ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย
ขึน้ รวมทัง้การพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจรติและองค์กรเอกชนในระดบันานาชาต ิเพื่อสนบัสนุนขอ้มูลและองคค์วามรูใ้นการ
ปราบปรามการทุจรติ และอาชญากรรมขา้มชาต ิ

     3) พฒันาการจดัการองคค์วามรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจดัท าระบบฐานขอ้มูลองคค์วามรูด้า้นการปราบปรามการทุจริต 
โดยประมวลจากคดกีารทุจรติและผูเ้ชีย่วชาญของหน่วยงานต่าง ๆในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีป่ราบปรามการทุจรติของแต่ละหน่วยงานได้
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ศกึษาและมสีมรรถนะและความรูท้ีเ่ป็นมาตรฐาน การพฒันาสมรรถนะและองคค์วามรูเ้ชงิสหวทิยาการของเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการปราบปรามการทุจรติเพื่อใหม้ี
ความรู/้ทกัษะ/ขดีความสามารถ ทีเ่ป็นมาตรฐานและเท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติ 
 

เป้าหมายและตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
การด าเนินคดทีุจรติมคีวาม
รวดเรว็ 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลอืก
ปฏบิตั ิ

กระบวนการด าเนินคด ีทจุรติ 
ทีจ่ าเป็นตอ้งขอขยายระยะเวลา
เกนิกวา่กรอบเวลาปกต ิ
ทีก่ฎหมายก าหนด 

ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

จ านวนคดอีาญา 
ทีห่น่วยงานไต่สวน 
คดทีุจรติถูกฟ้องกลบั 

ไม่เกนิรอ้ยละ 4  
ของจ านวนคดทีีส่่ง

ฟ้อง 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3 
ของจ านวนคดทีีส่่ง

ฟ้อง 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2  
ของจ านวนคดทีีส่่ง

ฟ้อง 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1 
ของจ านวนคดทีีส่่ง

ฟ้อง 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยทุธศาสตรท์ี ่6 การบรหิารจดัการภาครฐั การป้องกนัการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย ในยุทธศาสตรน์ี้ ไดก้ าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและคอรร์ปัชนั มุ่งเน้นการส่งเสรมิ 
และพฒันาปลูกฝังค่านิยม วฒันธรรม วธิคีดิและกระบวนทศัน์ใหค้นมคีวามตระหนกั มคีวามรูเ้ทา่ทนัและมภูีมติา้นทาน ต่อโอกาสและการชกัจูงใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปั
ชนัและมพีฤตกิรรมไม่ยอมรบัการทุจรติประพฤตมิชิอบ รวมทัง้สนบัสนุนทุกภาคส่วน ในสงัคมไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการป้องกนัและปราบรามการทุจรติ และมุ่งเน้น
ใหเ้กดิการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตดัวงจรการทุจรติระหวา่งนกัการเมอืง ขา้ราชการ และนกัธุรกจิออกจากกนั ทัง้นี้  
การบรหิารงานของส่วนราชการตอ้งมคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคดิหลกัในการ
บรหิารประเทศ ถอดรหสัออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคญั คอื (1) การสร้างความเขม้แขง็จากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกบัประชาคม
โลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเขม้แขง็จากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรบัเปลี่ยน 4 ทศิทางและเน้นการพฒันาที่สมดุลใน 4 มติ ิมติทิี่หยบิยก คอื การ
ยกระดบัศกัยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพฒันาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรบัเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรยีนรูเ้พื่อ
เสริมสร้างแรงบนัดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวนิัย มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรบัผดิชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สงัคมที่มีความหวงั (Hope) สงัคมที่เป่ียมสุข (Happiness) และสงัคมที่มีความสมานฉันท์ 
(Harmony)  
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ยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสยัทศัน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติา้นทจุรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 

พนัธกิจ 
สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจรติยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏริูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติทัง้ระบบ ใหม้มีาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
ระดบัคะแนนของดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวา่รอ้ยละ 50 
 

วตัถปุระสงคห์ลกั 
1) สงัคมมพีฤตกิรรมร่วมตา้นการทุจรติในวงกวา้ง 
2) เกดิวฒันธรรมทางการเมอืง (Political Culture) มุ่งตา้นการทจุรติในทุกภาคส่วน 
3) การทุจรติถูกยบัยัง้อย่างเท่าทนัดว้ยนวตักรรมกลไกป้องกนัการทุจรติ และระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 
4) การปราบปรามการทจุรติและการบงัคบัใชก้ฎหมาย มคีวามรวดเรว็ เป็นธรรม และไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน 
5) ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมคีา่คะแนนในระดบัทีสู่งขึน้ 
 

ยทุธศาสตรห์ลกั 
ยุทธศาสตรม์คีวามครอบคลมุกระบวนการด าเนินงานดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ โดยก าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน

หลกัออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 “สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
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เป็นยุทธศาสตรท์ีมุ่ง่เน้นใหค้วามส าคญัในกระบวนการการปรบัสภาพสงัคมใหเ้กดิภาวะที ่“ไม่ทนต่อการทุจรติ” โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สงัคมในทุกระดบัชว่งวยัตัง้แต่ปฐมวยั เพื่อสรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจรติ และปลูกฝังความพอเพยีง มวีนิยั ซื่อสตัย ์สุจรติ เป็นการด าเนินการผา่นสถาบนัหรื
อกลุ่ตวัแทนทีท่ าหน้าทีใ่นการกล่อมเกลาทางสงัคมใหม้คีวามเป็นพลเมอืงทีด่ี ทีม่จีติสาธารณะ จติอาสา และความเสยีสละเพื่อส่วนรวม และเสรมิสรา้งใหทุ้กภาค
ส่วนมพีฤตกิรรมทีไ่ม่ยอมรบัและต่อตา้นการทุจรติในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทางตามกลยุทธด์งันี้ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. ปรบัฐานความคดิทกุชว่งวยั
ตัง้แต่ปฐมวยัใหส้ามารถแยก
ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวั
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พฒันาหลกัสูตร บทเรยีน การเรยีนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกนัการทจุรติตามแนวคดิแยกระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดบั 
1.2 การก าหนด พฒันา หรอืปรบัปรุงมาตรฐานทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพี และมกีารประกาศใชอ้ยา่งจรงิจงั 

2. ส่งเสรมิใหม้รีะบบและ
กระบวนการกลอ่มเกลาทาง
สงัคมเพื่อตา้นทุจรติ 

2.1 กล่อมเกลาทางสงัคมในทุกชว่งวยัตัง้แต่ปฐมวยั เพือ่สรา้งพลเมอืง
ทีด่ ี
2.2 พฒันานวตักรรมและสื่อการเรยีนรูส้ าหรบัทุกชว่งวยัตัง้แต่ปฐมวยั 
2.3 พฒันาจติส านกึสาธารณะ 
2.4 การใชเ้ครื่องมอืการสื่อสารทางสงัคมเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
2.5 การเสรมิบทบาทการกลอ่มเกลาทางสงัคมของสือ่มวลชนและ
องคก์รวชิาชพี 
2.6 พฒันามาตรวดัทางสงัคม เพื่อเป็นเครื่องมอืในการขดัเกลา
พฤตกิรรม 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

3. ประยุกตห์ลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
เครื่องมอืตา้นทุจรติ 

3.1 น าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชใ้นการกล่อมเกลาทาง
สงัคมและการปฏบิตังิานต่อตา้นการทจุรติ 
3.2 พฒันาหลกัสูตร บทเรยีน การเรยีนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกนัการทจุรติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ในการเรยีนการสอนในทุกระดบั 
3.3 พฒันาระบบและจดัการองคค์วามรู้การป้องกนัการทจุรติตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. เสรมิพลงัการมสี่วนร่วมของ
ชมุชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อตา้นการทุจรติ 

4.1 สรา้งชมุชนเฝ้าระวงั ต่อตา้นทุจรติ 
4.2 สรา้งความตื่นตวัในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสงัคมทีผ่ดิต่อ
จรยิธรรมทางสงัคมหรอืกฎหมาย และผลกัดนัใหเ้กดิการลงโทษทาง
สงัคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ
และเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อตา้นการทจุรติ 
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  ยทุธศาสตรท่ี์ 2 “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขดัแยง้ในสงัคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษทีผ่่านมา จะเหน็ไดว้า่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมขีอ้เรยีกรอ้งทีส่อดคลอ้งร่วมกนั

ประการหนึ่งคอืการต่อต้านการทุจรติของรฐับาลและเจา้หน้าทีร่ฐัการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมอืงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรบัและไม่อดทน
ต่อการทุจรติประพฤตมิชิอบไม่ว่าจะเป็นรฐับาลใดกต็าม ย่อมสะท้อนให้เหน็ถงึเจตจ านงทางการเมอืงอนัแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายทีต่้องการให้
การบริหารราชการแผ่นดนิของรฐับาลและการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่รฐัเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจรติประพฤติมชิอบ  ดงันัน้ เพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติอนัแน่วแน่ของประชาชน จงึได้ก าหนดใหม้ยีุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้น
การทุจรติไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งเป็นหนึ่งเดยีวกนัโดยเป็นยุทธศาสตร์ทีมุ่่งเน้นให้ประชาชนและรฐับาลมกีารน าเจตจ านงทางการเมอืงใน
เรื่องการต่อตา้นการทุจรติไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งเป็นหนึ่งเดยีวกนั 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ก าหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลยทุธ ์ดงันี้ 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. พฒันากลไกการก าหนดให้
นกัการเมอืงแสดงเจตจ านงทาง
การเมอืงในการต่อตา้นการ
ทุจรติต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดใหน้กัการเมอืงตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการ
ต่อตา้นการทุจรติต่อสาธารณชนกอ่นลงสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืก่อนด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง 
1.2 ก าหนดใหพ้รรคการเมอืงจดัท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมอืง
ของพรรคการเมอืงในการตอ่ตา้นการทุจรติและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน 

2. เร่งรดัการก ากบัตดิตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมของ
นกัการเมอืงและเจา้หน้าทีร่ฐั 
ในทุกระดบั 

2.1 ศกึษาและก าหนดแนวทาง/ขัน้ตอนการก ากบัตดิตามมาตรฐานทาง 
จรยิธรรมของนกัการเมอืงและเจา้หน้าทีร่ฐั 
2.2 การก ากบัตดิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของนกัการเมอืงและ  
เจา้หน้าทีร่ฐัโดยประชาชน 
2.3 การประเมนิมาตรฐานทางจรยิธรรมและคณุธรรมของนกัการเมอืง 
และเจา้หน้าทีร่ฐั 

3. สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วน
ก าหนดกลยทุธแ์ละมาตรการ
ส าหรบัเจตจ านงในการต่อตา้น
การทุจรติ 

3.1 ศกึษาและวเิคราะหแ์นวทางการก าหนดกลยุทธแ์ละมาตรการ 
ในการปฏบิตัเิจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุรติ 
ทัง้ในระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ 
3.2 ประสานความร่วมมอืระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกล
ยุทธ ์
และมาตรการในการปฏบิตัเิจตจ านงทางการเมอืงในการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจรติ 
3.3 การส่งเสรมิเจตจ านงทางการเมอืงในระดบัประชาชน 

4. พฒันาระบบการบรหิาร 4.1 ศกึษาวเิคราะหแ์นวทางการปฏริูประบบการจดัสรรงบประมาณ 
ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

งบประมาณดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ
เพื่อใหไ้ดร้บัการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
มสีดัส่วนเหมาะสมกบัการ
แกปั้ญหา 

4.2 จดัท าแผนการปฏริูประบบการจดัสรรงบประมาณดา้นการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสรมิการจดัตัง้กองทุน 
ต่อตา้นการทุจรติส าหรบั 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรฐัใหก้ารสนบัสนุนทนุตัง้
ตน้ 

5.1 การศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทุนต่อตา้นการทุจรติในรูปแบบ 
นิตบิุคคล 
5.2 พฒันาตวัแบบกองทุนต่อตา้นการทุจรติส าหรบัภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตน์วตักรรมในการ
ก ากบัดูแลและควบคมุการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมอืงของพรรคการเมอืงที่
ไดแ้สดงไวต้่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดใหพ้รรคการเมอืงตอ้งแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใชง้บประมาณต่อนโยบายนัน้ ๆ ก่อนทีจ่ะจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ 
6.2 จดัท าระบบฐานขอ้มูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกนัการทุจรติ 
ในแต่ละโครงการทีพ่รรคการเมอืงไดห้าเสยีงไวก้บัประชาชน 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 “สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย” 
ก า ร ทุ จ ริ ต เ ชิ ง น โ ย บ า ย  (Policy Corruption) เ ป็ น ปั ญ ห า ที่ พ บ ม า ก ขึ้ น ใ น ปั จ จุ บั น  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล เ สี ย ต่ อ 

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวจิยัที่ผ่านมาพบว่าการทุจรติเชงินโยบายมกัเกดิจากการใชช้่องว่างทางกฎหมายเขา้
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตัง้แต่ข ัน้ตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมอืง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติระยะที ่3จงึได้ก าหนดใหม้ยีุทธศาสตร์ “สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทีมุ่่งป้องกนัการทุจรติตลอดกระบวนการนโยบาย 
ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตัง้แต่เริ่มข ัน้ก่อตวันโยบาย  (Policy Formation) ขัน้การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขัน้
ตดัสนิใจนโยบาย (Policy Decision)ขัน้การน านโยบายไปปฏบิตัิ (Policy Implementation) ขัน้การประเมนินโยบาย (Policy Evaluation) และขัน้ป้อนขอ้มูลกลบั 
(Policy Feedback) 
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ยุทธศาสตรท์ี ่3 ก าหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลยทุธ ์ดงันี้ 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. วางมาตรการเสรมิในการ
สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย
บนฐาน 
ธรรมาภบิาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสยีงของพรรคการเมอืง 
1.2 การพฒันากระบวนการฉนัทามตใินการก่อตวันโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย 
1.4 พฒันากรอบชีน้ าการก าหนดนโยบายตามหลกัธรรมาภบิาล 
1.5 พฒันาเกณฑช์ีว้ดัความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พฒันาแนวปฏบิตัใินการยอมรบันโยบายทีผ่ดิพลาดและแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวเิคราะหค์วามเสีย่งและการใชจ้่ายงบประมาณ 
1.8 เสรมิสรา้งความโปร่งใสในกระบวนการพจิารณาร่างกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.9 การก าหนดความรบัผดิชอบทางการเมอืงของผูด้ ารงต าแหน่ง 
ทางการเมอืงเกีย่วกบัการทุจรติเชงินโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณทีีม่กีารฝ่าฝืนจรยิธรรม หรอืเป็น 
ความผดิในทางบรหิาร 
1.11 การสรา้งกลไกการตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝ่ายบรหิาร 
1.12 พฒันานวตักรรมเพือ่เสรมิสรา้งความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏบิตั ิ
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1.14 บูรณาการการตดิตามและประเมนินโยบาย 
2. การรายงานผลสะทอ้นการ
สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอ้มูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพฒันานวตักรรมส าหรบั 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภบิาลในการน านโยบาย 
ไปปฏบิตั ิ

- การพฒันานวตักรรมส าหรบัการสง่เสรมิภาคธุรกจิเอกชน สือ่มวลชน 
และประชาชนใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสรมิใหม้กีารศกึษา 
วเิคราะห ์ตดิตาม และ
ตรวจสอบ 
การทุจรติเชงินโยบายใน
องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

4.1 ศกึษา วเิคราะห ์เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้นการตรวจสอบการทุจรติ 
เชงินโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
4.2 เผยแพร่องคค์วามรูใ้นการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไรก้ารทุจรติใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 4 “พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ” 
ยุทธศาสตรน์ี้มุง่เน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานดา้นการป้องกนัการทุจรติของประเทศไทยใหม้ี 

ความเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่ลดโอกาสการทุจรติหรอืท าใหก้ารทุจรติเกดิยากขึน้หรอืไม่เกดิขึน้โดยอาศยัทัง้การก าหนดกลไกดา้นกฎหมาย 
กลไกทางการบรหิาร และกลไกอืน่ ๆ ตลอดจนเสรมิสรา้งการปฏบิตังิานของหน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนใหม้ธีรรมาภบิาลมากยิง่ขึน้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ก าหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลยทุธ ์ดงันี้ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. เพิม่ประสทิธภิาพระบบงาน 
ป้องกนัการทุจรติ 

1.1 พฒันามาตรการเชงิรุกทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาการทจุรติในแต่ละ
ระดบั 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1.2 พฒันาระบบการท างานแบบบูรณาการระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาสงัคม 
1.3 เพิม่บทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการเขา้มา 
มสี่วนร่วมกบัระบบการป้องกนัการทุจรติ 
1.4 ยกระดบักลไกการก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการป้องกนั 
การทุจรติ 

2. สรา้งกลไกการป้องกนัเพือ่ 
ยบัยัง้การทจุรติ 

2.1 สรา้งกลไกป้องกนัเพื่อยบัยัง้การทุจรติ 
2.2 น าขอ้เสนอแนะจากกลไกป้องกนัเพื่อยบัยัง้การทุจรติสูก่ารปฏบิตัิ 
2.3 ก าหนดกลไกการตดิตามและประเมนิผลการน าขอ้เสนอแนะไปสู่ 
การปฏบิตั ิ

3. พฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจรติ 

3.1 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระบบบรหิารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขัน้ตอน หรอืกระบวนการใชดุ้ลยพนิจิของเจา้หน้าที่
รฐั 
3.2 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ปิดโอกาสให ้
ประชาชนสามารถศกึษา เรยีนรู ้และหาขอ้มูลเกีย่วกบัการป้องกนั 
การทุจรติ (ก าหนดเรือ่งทีป่ระชาชนใหค้วามสนใจ) 

4. พฒันารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชงิสรา้งสรรคเ์พื่อ 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

4.1 พฒันาและยกระดบัรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรบัเปลีย่น 
พฤตกิรรม 
4.2 ก าหนดแผนการตดิต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

5. การพฒันา วเิคราะหแ์ละ 5.1 พฒันาเกณฑม์าตรฐานการประเมนิดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

บูรณาการระบบการประเมนิ
ดา้น 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
เพื่อเชือ่มโยงกบัแนวทางการ 
ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู ้
การทุจรติของประเทศไทย 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมนิดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนบัสนุนใหภ้าคเอกชน 
ด าเนินการตามหลกั 
บรรษทัภบิาล 

6.1 ส่งเสรมิการด าเนนิงานตามหลกับรรษทัภบิาล 
6.2 สรา้งแรงจูงใจในการเป็นตวัอยา่งองคก์รภาคเอกชนทีป่ฏิบตัติาม 
หลกัธรรมาภบิาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกบัภาคเอกชนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ 
อย่างเดด็ขาดและรุนแรง 

7. พฒันาสมรรถนะและ 
องคค์วามรูเ้ชงิสรา้งสรรคข์อง 
บุคลากรดา้นการป้องกนั 
การทุจรติ 

7.1 พฒันาและยกระดบัการพฒันาบคุลากรดา้นงานป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจรติ ใหม้คีวามเป็นมอือาชพีและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องคค์วามรูเ้ชงิสรา้งสรรค์ ส าหรบัการป้องกนั 
การทุจรติ 

8. การพฒันาระบบและส่งเสรมิ 
การด าเนินการตามอนุสญัญา 

8.1 นโยบายและแนวปฏบิตัเิชงิป้องกนัเพื่อตอ่ตา้นการทจุรติ 
8.2 ปรบัปรุงประมวลจรยิธรรมส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัใหร้องรบั 
การป้องกนัการทจุรติ 



47 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการ
ต่อตา้น 
การทุจรติ ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.3 สรา้งแนวทางการป้องกนัการจดัซื้อจดัจา้งและการจดัการคลงัของ
รฐั 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลีย่น การวเิคราะหข์อ้มูลขา่วสารเกีย่วกบั 
การทุจรติ 

 

 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
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ยุทธศาสตรก์ารปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติเป็นยุทธศาสตร์ทีมุ่่งเน้นการปรบัปรุงและพฒันากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของ
การปราบปรามการทุจรติทัง้ระบบใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งในการปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติดงักล่าว จะมุ่งเน้นการเพิม่
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบงัคบัใช้กฎหมาย (Enforcement) การตดัสินคดีและลงโทษผู้กระท าผดิ (Judiciary) การบูรณาการ
ร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมยัในการพฒันากลไกการ
ด าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจรติเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ คดกีารทุจรติจะถูก
ด าเนินการอย่างรวดเรว็ และผูก้ระท าการทุจรติจะไดร้บัการลงโทษสาธารณชนและสงัคมเกดิความตระหนกัและเกรงกลวัทีจ่ะกระท าการทุจรติ อนัจะส่งผลใหค้ดี
การทุจรติมอีตัราลดลงไดใ้นทีสุ่ด 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทางตามกลยุทธ ์ดงันี้ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. ปรบัปรุงระบบรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

1.1 การปรบัปรุงระบบการรบัเรื่องรอ้งเรยีนของหน่วยงานต่อตา้น 
การทุจรติต่าง ๆ ใหม้คีวามรวดเรว็ เขา้ถงึไดโ้ดยง่าย 
1.2 การสรา้งความเชือ่มัน่และความไวว้างใจตอ่ระบบการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน 

2. ปรบัปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกตอ้งของทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

2.1 การพฒันาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของทรพัยส์นิและหนี้สนิ รวมไปถงึระบบการตดิตาม 
ทรพัยส์นิคนืจากการทุจรติ 
2.2 การก าหนดกลุม่เป้าหมายในการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิให้ 
ครอบคลุมถงึโอกาสในการทุจรติ 

3. ปรบัปรุงกระบวนการและ 
พฒันากลไกพเิศษในการ
ปราบปรามการทุจรติทีม่ ี

3.1 การปรบัปรุงกระบวนการปราบปรามการทจุรติใหม้คีวามรวดเรว็
ยิง่ข ึน้ 
3.2 การสรา้งมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจรติ 
3.3 การพฒันากลไกพเิศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจรติ 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

ความรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพ 

3.4 การเพิม่บทบาทในการปราบปรามการทจุรติของหน่วยงานภาครฐั 
ตน้สงักดั 

4. ตรากฎหมายและการบงัคบั
ใช ้
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจรติใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัของ
การทุจรติและสอดคลอ้งกบั
สนธสิญัญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรอืปรบัปรุงกฎหมายใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัของ 
การทุจรติ 
4.2 การตรากฎหมายหรอืปรบัปรุงกฎหมายเพือ่สนบัสนุนใหห้น่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และสอดคลอ้งกบัสนธสิญัญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมนิตดิตามการอนุวตักิารตามสนธสิญัญา เพือ่ใหค้วามเหน็ 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไ้ขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจรติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบงัคบัใชก้ฎหมายและด าเนินคดตีามระดบัความเสยีหาย 
ความเร่งด่วน และสถติกิารทจุรติ 
4.5 การบงัคบัใชก้ฎหมายและด าเนินคดเีฉพาะในแต่ละพืน้ทีข่อง
ประเทศ 
4.6 การบูรณาการกบัหน่วยงานภาครฐัตน้สงักดัในการบงัคบัใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรอืทางวนิยัในความผดิเกีย่วกบั 
การทุจรติหรอืจรยิธรรมของเจา้หน้าทีร่ฐั 

5. บูรณาการขอ้มูลและขา่ว
กรองในการปราบปราม 
การทุจรติ 

5.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูลประกอบการปราบปรามการทจุรติระหวา่ง 
หน่วยงานปราบปรามการทจุรติ 
5.2 จดัตัง้ประชาคมขา่วกรองดา้นการปราบปรามการทุจรติ 
5.3 การประสานความร่วมมอืกบัองคก์รสือ่มวลชน สื่อสาธารณะ 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

หน่วยงานประชาสงัคมและหน่วยงานธุรกจิเอกชน เกีย่วกบัขอ้มูลและ 
ขา่วกรองประกอบการปราบปรามการทุจรติ 

6. การเพิม่ประสทิธภิาพในการ 
คุม้ครองพยานและผูแ้จง้
เบาะแส 
(Whistleblower) และเจา้หน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจรติ 

6.1 การมมีาตรการในการคุม้ครองพยาน (Witness) และผูใ้หเ้บาะแส 
(Whistleblower) ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถู้กคุม้ครอง
ได ้
6.2 การมมีาตรการในการคุม้ครองเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานใน
กระบวนการ 
ปราบปรามการทุจรติ 
6.3 การก าหนดรางวลัหรอืสิง่จูงใจในการแจง้เบาะแสในคด ี

7. พฒันาสมรรถนะและ 
องคค์วามรูเ้ชงิสหวทิยาการ
ของ 
เจา้หน้าทีใ่นกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจรติ 

7.1 การพฒันาองคค์วามรู ้ทกัษะ และขดีความสามารถ รวมไปถงึ
ความรู ้
ในเชงิสหวทิยาการใหแ้ก่เจา้หน้าทีป่ราบปรามการทุจรติ (Non-
training) 
7.2 การพฒันาเจา้หน้าทีป่ราบปรามการทุจรติใหม้คีวามรู้ ทกัษะ 
และขดีความสามารถทีเ่ป็นมาตรฐานและเท่าทนัต่อพลวตัของการ
ทุจรติ 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู ้(Knowledge Sharing) และแลกเปลีย่น 
เจา้หน้าทีป่ราบปรามการทุจรติ 

8. การเปิดโปงผูก้ระท า
ความผดิใหส้าธารณชน

- การเปิดโปงการทุจรติอย่างสรา้งสรรคแ์ละพฒันาชอ่งทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจรติทีเ่ขา้ถงึการรบัรูข้องสาธารณชน 



51 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

รบัทราบและตระหนกัถงึโทษ
ของการกระท าการทุจรติเมื่อ
คดถีงึทีส่ดุ 

อย่างกวา้งขวาง 

9. การเพิม่ประสทิธภิาพในการ 
ด าเนินคดทีจุรติระหวา่ง
ประเทศ 

- จดัใหม้ทีรพัยากรทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัการเพิม่ขึน้ของปรมิาณคดี 
ทุจรติระหวา่งประเทศตามกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและสงัคมที ่
เปลีย่นแปลงไป 
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 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 “ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตรท์ีมุ่่งเน้นการยกระดบัมาตรฐานดา้นความโปร่งใสและการจดัการการยกระดบัค่าดชันีการรบัรูก้ารทุจรติของประเทศไทย โดย
การศกึษาวเิคราะหป์ระเดน็การประเมนิและวธิกีารส ารวจตามแต่ละแหล่งขอ้มูล และเร่งรดั ก ากบั ตดิตามใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัหิรอืปรบัปรุงการท างาน 
รวมไปถงึการบูรณาการการท างานร่วมกนัระหวา่งภาครฐั หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมกีลยุทธก์ารด าเนินงาน ไดแ้ก ่
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ยุทธศาสตรท์ี ่6 ก าหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลยทุธ ์ดงันี้ 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 “ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. ศกึษา และก ากบัตดิตาม 
การยกระดบัดชันีการรบัรู ้
การทุจรติ(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศกึษา วเิคราะหป์ระเดน็การประเมนิและวธิกีารส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัดชันกีารรบัรูก้ารทุจรติ 
(CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ยกระดบัดชันีการรบัรู้ 
การทุจรติของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรดั และก ากบั ตดิตามการด าเนินการยกระดบัดชันีการรบัรู้ 
การทุจรติของประเทศ (CPI) 
1.4 การจดัการการรบัรู ้(Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ย 
การป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติเพือ่ยกระดบัดชัน ี
การรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงเป้าหมายยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ย 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (ยุทธศาสตรท์ี ่1 - 
ยุทธศาสตรท์ี ่5) เพือ่ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิการตามยุทธศาสตร ์
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          ส่วนท่ี ๓ แผนปฏิบติัการโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  
                        ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จงัหวดัลพบุรี 

 
โครงการล าดบัท่ี 21 
ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสจุริต) 
ความสอดคล้อง  ความเช่ือมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดบัต่าง ๆ 

   สนองยุทธศาสตร ์ แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 กลยุทธท์ี ่3,5  

   สนองมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของสพฐ. เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

       มาตรฐานที ่1,3 

   สนองยุทธศาสตรท์ี ่2 ของแผนพฒันาการศกึษากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566-2570   

       การส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคด์ว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม กลยุทธท์ี ่1 

   สนองกลยุทธ ์ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาลพบุร ีกลยุทธท์ี่ 1,5,6 

   สนองกลยุทธโ์รงเรยีน  กลยุทธท์ี ่1,3  



56 
 

กลุ่มสาระฯ/งาน  โครงการโรงเรยีนสุจรติ กลุ่มบริหารงาน  วชิาการ 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ      นางอาภรณ์ศริ ิ สุรยิะโวหาร 

 ๑. หลกัการและเหตุผล  

               โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจรติ”(ภายใต้ชื่อ โรงเรยีนสุจรติ) เกดิขึน้เนื่องจาก ยุทธศาสตร์

ชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัปราบปรามการทุจรติ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์วา่“สงัคมไทยมวีนิยั โปร่งใส ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม และร่วมกนัป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล”โดยมเีป้าหมายหลกัในการลดปัญหาการทุจรติในสงัคมไทยและยกระดบัคุณธรรม จรยิธรรมของคนไทยใหสู้งขึน้ อนัจะส่งผล

ต่อค่าดชันีชีว้ดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชัน่ของประเทศไทยใหสู้งขึน้ ดงัจะเหน็ไดว้า่ปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ยงัคงเป็นประเดน็ปัญหาทีน่่าเป็นห่วง และเป็นอุปสรรค

ส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 

              งานโครงการโรงเรยีนสุจรติได้ตระหนักในความส าคญัในการวางรากฐานการปลูกจติส านึก  ให้แก่เยาวชนของชาตซิึ่งเป็นกลไกในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติในสถานศกึษาและของประเทศชาตใินอนาคต  โดยมพีนัธกจิว่าด้วยการป้องกนัการทุจรติคอื องค์กรแห่งกา รเรยีนรู้ ปลอดอบายมุข ร่วม

ป้องกนัทุจรติมคีวามรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง มทีกัษะกระบวนการคดิ มวีนิยั ซื่อสตัย ์อยู่อย่างพอเพยีง มจีสิาธารณะ และยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม ควบคู่กบั

การพฒันา ครู ผูบ้รหิาร โดยใหม้บีทบาทในกระบวนการด าเนินงานอย่างมสี่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม 

       2. วตัถปุระสงค ์

    1. เพื่อใหผู้เ้รยีนมกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในศตวรรษที่ 21  

    2. เพื่อใหผู้เ้รยีนมทีกัษะกระบวนการคดิ อย่างมวีจิารณญาณ 

    3. เพื่อใหผู้เ้รยีนมวีนิยั ซื่อสตัย ์อยู่อย่างพอเพยีง มจีติสาธารณะ ปลอดอบายมุข ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมและป้องกนัการทุจรติ 

              4. เพื่อใหผู้บ้รหิาร ครู ผูป้กครอง ชมุชน มสี่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
    
       3. เป้าหมาย 
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          เชิงปริมาณ ผูเ้รยีนจ านวน 593  คน ครู 34 คน ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรู,้ทกัษะและค่านิยมตามคุณลกัษณะของโรงเรยีนสุจรติ 

                   เชิงคณุภาพ  ผูเ้รยีน ครู ผูป้กครอง มคีวามรู,้ทกัษะและค่านิยมตามเป้าหมายทีโ่รงเรยีนสุจรติก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย 

 ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 



58 
 

1. กิจกรรม ปปช.น้อย  

เสนอกจิกรรมขออนุมตั ิ

แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

ด าเนินการตามแผน   

-คดัเลอืกนกัเรยีน ปปช.น้อย 

-นกัเรยีน ปปช.น้อยและครูประชมุ 

 ก าหนดกจิกรรม 

-นกัเรยีน ปปช.น้อยจดักจิกรรม 

 แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารต่อตา้นการทุจรติ 

2564   593 คน   ม.ค.65 นางอาภรณ์ศริ ิสรุยิะโวหาร 

-นิเทศ ตดิตามเริม่ /ระหวา่ง สิน้สุดกจิกรรม 

-ประเมนิผล/รายงานกจิกรรม/จดัท ารูปเลม่ 

   ม.ีค.65  

2. กิจกรรมการป้องกนัการทุจริต 

เสนอกจิกรรมขออนุมตั ิ

แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

ด าเนินการตามแผน  

-จดัประชมุครูเพื่อเตรยีมการจดัการเรยีนรูว้ชิา

ตา้นทุจรติศกึษา 

2564   593 คน   พ.ย.64-ก.ย.65 นางอาภรณ์ศริ ิสรุยิะโวหาร 
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-นิเทศ ตดิตาม /เริม่ /ระหวา่ง สิน้สดุ 

-ประเมนิผล/รายงานกจิกรรม/จดัท ารูปเลม่ 

     

      5.  งบประมาณท่ีใช้ 

ท่ี 
รายการกิจกรรม (ทัง้ท่ีใช้/ไม่ใช้

งบประมาณ) 

งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัด ุ อ่ืนๆ 

1 กจิกรรม ปปช.น้อย  - - 1,191  

2 กจิกรรมการป้องกนัการทุจรติ 

 (วชิาตา้นทุจรติศกึษา) 

- - 
851 

 

 รวมทัง้ส้ิน   2,042  

 

 

 

 

      6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 1. กิจกรรม ปปช.น้อย    

1 สมุดปกอ่อน (ของรางวลั) 48 แล่ม 12.- 576.- 

2 ปากกาลูกลืน่ (ของรางวลั) 60 ดา้ม 6.- 360.- 

3 แฟ้มห่วง 3 แฟ้ม 85.- 255.- 

 รวม   1,191.- 

 2. กิจกรรมการป้องกนัการทุจริต (วิชาต้านทุจริต

ศึกษา) 

   

1 กระดาษขาว A4 5 รมี 115.- 575.- 

2 แลคซนี 1 นิ้ว 4 มว้น 45.- 180.- 

3 แมค็เยบ็กระดาษ 1 อนั 60.- 60.- 

4 ลูกแมค็เบอร1์0 4 กล่อง 7.- 28.- 

5 ปากกาลูกลืน่ 1 ดา้ม 8.- 8.- 

 รวม   851.- 
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 รวมทัง้ส้ิน   2,042.- 

7.  การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมายตวัช้ีวดั 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

 

เครื่องมือท่ีใช้ 

 

ผลผลิต/ผลลพัธ ์

1. ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ 

คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย แลกเปลีย่น     

ความคดิเหน็โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจและแกปั้ญหาได้ 

2. ผูเ้รยีนมคีวามเป็นพลเมอืง (Civic Education)สรา้งภูมคิุม้กนั

หรอืป้องปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุ

วฒันธรรม 

3. ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษา

ต่อในระดบัชัน้ทีสู่งขึน้ 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

ประเมนิ, สงัเกต 

สอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิ 

แบบสงัเกต 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

ชิน้งาน 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
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4. ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านยิมทีด่สีูงกวา่เป้าหมายที่

สถานศกึษาก าหนด 

 

รอ้ยละ 80   

 

       

ผูเ้สนอโครงการ                                                 ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 

 

 

                        ( นางอาภรณ์ศริ ิ สุรยิะโวหาร )                ( นายนรงค ์ โสภา )     

                            ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะช านาญการ ปฏบิตัหิน้าที ่                       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนทา่วุง้วทิยาคาร 

                                      หวัหน้างานโครงการโรงเรยีนสจุรติ 
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แบบสรปุโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบติัการโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

รวมทัง้ส้ิน    
เป้าหมายท่ี 1 : ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ   
ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ดชันีการรบัรู้การทุจริตอยู่ในอนัดบั 1 ใน 54 และ/หรือได้
คะแนนไมต่ า่กว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานท่ี 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวฒันธรรม 
และพฤติกรรมซ่ือสตัยส์จุริต 

  

โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     
กิจกรรมหลกั เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

2,042.- 
 นางอาภรณ์ศิริ 

1 กจิกรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย 1,191.-  

2 กจิกรรมขบัเคลือ่นหลกัสูตรตา้นทจุรติศกึษาของสถานศกึษา      851.-  
 

   

กิจกรรมหลกั การบูรณาการระบบการประเมินด้านคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- นางอาภรณ์ศิริ 

1.การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
 (ITA Online) 

  

 
                                                         ผู้เสนอแผนปฏิบติัการ  
 
                               
                                       (นางอาภรณ์ศริ ิ สุรยิะโวหาร)  
                                                ต าแหน่ง    ครูโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร 
                            
                                                         ผูอ้นุมติัแผนปฏิบติัการ    
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                                                             ( นายนรงค ์ โสภา ) 
                                              ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร 


