
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดท าขึ้น
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยการปป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบาย
รัฐบาล และแผนปฏิบัติการการทุจริตส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ                       
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  
 
         โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง           หน้ำ  
ค าน า           ก  
สารบัญ           ข  
ส่วนท่ี ๑ ส่วนน า         ๑ 
     - ความเป็นมา        ๑ 
     - ข้อมูลของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม      ๒ 
 ส่วนท่ี ๒ บริบทท่ีเกี่ยวข้อง       ๘ 
     - ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี       ๘ 
     - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
       ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)      ๑๐ 
     - นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๐ 
ส่วนท่ี ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ๒๑ 
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๑ 

 

ส่วนท่ี ๑ ส่วนน ำ 
 ควำมเป็นมำ 
         สถานการณ์การทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทยท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
ส าคัญต่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีไม่ควรมองข้าม เพราะจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของประเทศ และยังกระทบต่อเศรษฐกิจท าให้มีการเติบโตช้า และในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้วา่รัฐบาลจะมีนโยบายป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง จึง
จ าเป็นท่ีทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น   

          นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี                 
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทาง
กฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็นในการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตเช่นระเบียบ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐน า
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติซึ่ง
ต่อมาคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
         ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐเปล่ียนแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถงึความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๘) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงได้จัดท าแผนปฏิบติัการปอ้งกันการทุจริตโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 
 
 



๒ 

 

ข้อมูลของโรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน     โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   ท่ีต้ังเลขท่ี   ๕๙   หมู่ท่ี  ๖      ถนน     -     ต าบล ไชยบุรี  
อ าเภอ  ท่าอุเทน    จังหวัด  นครพนม    รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๒๐  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เขต ๒๒  โทรศัพท์.     ๐-๔๒๑๙-๙๕๑๔    

E-maill   :  chaibureewittayakom@hotmail..com       Website  :  www. cbwschool.net 

เปิดสอน ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  เนื้อที่  ๕๑  ไร่  ๑  งาน          ๕๐  
ตารางวา  มีโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  จ านวน  ๘  โรงเรียน  ซึ่งอยู่ในต าบลไชยบุรี  อ าเภอท่าอุเทน  จ านวน  
๖  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี  โรงเรียนบ้านนาหนองบก  โรงเรียนบ้านนาเพียง  โรงเรียน
บ้านวังโพธิ์  โรงเรียนบ้านหาดกวน โรงเรียนบ้านตาลปากน้ า และอยู่ในต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน  จ านวน ๓ 
โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านเหล่าศรี-โหนโห่  โรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย   

 ปรัชญาโรงเรียน      อตฺตาน   ทมยนฺติ  ปฏิทาน   (คนขยันหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ) 
 คติพจน์โรงเรียน      เรียนก้าวหน้า  กีฬาก้าวไกล  ฝักใฝ่คุณธรรม 
 สีประจ าโรงเรียน      ขาว – น้ าเงิน 
 อักษรย่อของโรงเรียน      ช.บ.ว. 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน      ต้นพญาสัตบรรณ (ต้นตีนเป็ด) 
 เขตพื้นท่ีบริการได้แก่ ต าบลไชยบุรี  ๑๖ หมู่บ้าน  ต าบลพนอม ๖ หมู่บ้าน 
 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ  

และพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี    คน
เก่ง  มีทักษะการใช้  ICT  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณา
การ  สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน 

 พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้น  

    พื้นฐาน 

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนรู้และ 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีทักษะการใช้ ICT   

    อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๕.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

mailto:chaibureewittayakom@hotmail..com


๓ 

 

๖. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคม  
    อาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
๗. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 

 เป้ำหมำย 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  น าความรู้  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้ 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
๓. ผู้เรียนมีทักษะการใช้  ICT 
๔. ครูได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
๕. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
         มีทักษะการใช้  ICT  

 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
      โรงเรียน  ICT  ( ICT SCHOOL) 

 กลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียน 
๑. กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

๒. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง  

๓. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

๔. กลยุทธ์กระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

๕. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
 ๓. มีวินัย  
 ๔. ใฝ่เรียนรู้  

 จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ  
 ผู้เรียนคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  
ดนตรี  และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 

5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ 



๔ 

 

๒. อำคำรสถำนที่(ผังโรงเรียน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

๓. ข้อมูลทรัพยำกร 

รำยละเอียด มี/ไม่มี รำยละเอียด 
๑. อำคำรเรียน  - อาคารเรียน ๑๐๘ ล  (ต่อเติมช้ันล่าง) จ านวน ๒ หลัง 

  ๑. อาคารไชยราชวงษา (อาคาร๑) 
  ๒. อาคารสุนันทาเทวี   (อาคาร๒) 

๒. ห้องเรียน  จ านวน ๑๖ ห้อง 
๓. อำคำรอเนกประสงค์/โรง
อำหำร /โรงฝึกงำน 

 จ านวน ๓ หลัง 
- หอประชุมโรงอาหาร จ านวน ๑ หลัง (บริจาค) 
- หอประชุม  แบบ ๑๐๒/๒๗      จ านวน ๑ หลัง  
- โรงฝึกงาน  แบบ ๒๐๔/๒         จ านวน ๑ หลัง  

๔. ห้องสมุด  จ านวน ๑ ห้อง 
๕. ห้องพยำบำล  จ านวน ๑ ห้อง 
๖. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ห้อง 
๗. ห้องปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 

 จ านวน ๒ ห้อง 

๘. ห้องโสตทัศนศึกษำ  จ านวน ๑ ห้อง 
๙. บ้ำนพักครู  จ านวน ๔ หลัง 
๑๐. ห้องน  ำชำย  ส้วมมาตรฐาน ชาย ๖/๒๗  
๑๑. ห้องน  ำหญิง  - ส้วมมาตรฐาน หญิง ๖/๒๗       จ านวน ๑ หลัง 

- ส้วมมาตรฐาน หญิง ๖/๔๙       จ านวน ๑ หลัง 
๑๒. สนำมฟุตบอล  จ านวน ๑ สนาม 
๑๒. สนำมกีฬำ (บำสเก็ตบอล)  จ านวน ๑ สนาม 
๑๓. สนำมกีฬำ(วอลเลย์บอล)  จ านวน ๑ สนาม 
๑๔. อำคำรสหกรณ์  จ านวน ๑ หลัง (บริจาค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

๔.  ข้อมูลครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

 ๔.๑ จ ำนวนบุคลำกร 

ต ำแหน่ง เพศ วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ
ปริญญำ

ตร ี

ปริญญำ
ตร ี

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

คศ1 คศ2 คศ3 คศ4 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ๑    ๑    ๑  

รองผู้อ ำนวยกำร  ๑  ๑     ๑  

ครู ๖ ๑๓  ๑๔ ๕  ๘ ๖ ๕  

ครูผู้ช่วย           

พนักงำนรำชกำร ๒ ๑  ๓       

ลูกจ้ำงประจ ำ - -         

ลูกจ้ำงชั่วครำว ๑ - ๑        

ครูธุรกำร ๑ -  ๑       

รวมทั งสิ น ๑๑ ๑๕ ๑ ๒๒ ๖  ๘ ๖ ๗  

 ๔.๒  ข้อมูลผู้บริหำร 

 ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ช่ือ นายมิตรชัย  ไชยนาน  โทรศัพท์. ๐๙๓-๑๐๑๙๑๐๙ 
e-mail :   mitchai0007@gmail.com  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม)   สาขา  คณิตศาสตร์ 
จากวิทยาลัยนเรศวร 
  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓  
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน  ช่ือ  นางอัจฉรียา  บุโพธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด    
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา   การบริหารการศึกษา   โทรศัพท์.  ๐-๘๑๙๗๕๗๗๙๐   
e-mail  :   Acharee-๒๔๖@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปและบริหารงานวชิาการ
  
 
 
 
 
 



๗ 

 

๔.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  รวม......๓๒๖...........คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎำคม ๒๕๖๔) 

ระดับชั นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั งสิ น 
จ ำนวนห้อง  ๓ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑๒ 

เพศ ชำย ๒๙ ๓๙ ๓๖ ๑๖ ๑๘ ๑๗ ๑๕๕ 
หญิง ๓๔ ๓๐ ๓๕ ๒๑ ๓๓ ๑๘ ๑๗๑ 

รวม  ๖๓ ๖๙ ๗๑ ๓๗ ๕๑ ๓๕ ๓๒๖ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๒๑ ๓๔.๕ ๓๕.๕ ๑๘.๕ ๒๕.๕ ๑๗.๕ ๒๗.๑๖ 

 
เคร่ืองมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
จ าแนกออกเป็น ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 
๑)  แบบ วัดกำร รับ รู้ขอ งผู้ มี ส่ วน ไ ด้ส่ วน เสี ยภำยใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๒) แบบวัดกำรรับ รู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงานท่ีประเมินในตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
๓) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน
ท่ัวไป สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการปูองกันการทุจริต 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีแนวทางและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ โดยใช้กรอบแนวทางตาม

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ และ แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ต่อผู้บริหารโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและถือปฏิบัติต่อไป 



๘ 

 

ส่วนท่ี ๒ บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

            ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม สาระส าคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มีดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๓. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี 
               ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อ
เป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ ๕ ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนี้ 
๑. ด้ำนควำมม่ันคง 

๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 

๓. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

๔. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

๕. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

๖. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 



๙ 

 

๗. การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

๑. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
๒. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
๓. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  
๔. การพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
๕. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการวิจัย และพัฒนา 
๖. การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
๓. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

๑. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๒. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
๓. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๔. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
๕. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
๑. สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
๕. พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
๓. การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๔. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๕. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 



๑๐ 

 

6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
๑. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
๒. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
๔. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
๖. ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
๗. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
๘. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 
      ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 
      สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
      ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
วัตถุประสงค์หลัก 
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศำสตร์หลัก 
      ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
       เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 
การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน



๑๑ 

 

หรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการปอ้งกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบแลกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
พลเมืองท่ีดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการปอ้งกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิด
ต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษ



๑๒ 

 

ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
           จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑.พัฒนากลไกการก าหนดให ้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อน
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน 
 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 



๑๓ 

 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน 
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกล
ยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
ก ากับดูแลและควบคุมการ 
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้ 
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการ
ทุจริตในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
          การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะท่ี ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย ขั้นการก าหนดนโยบาย ขั้นตัดสินใจนโยบาย ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ ขั้นการประเมิน
นโยบาย  และขั้นป้อนข้อมูลกลับ 



๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบายPolicy Risk Indicator 
(PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๕ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ  ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละ
ระดับ 
๑.๒  พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการปูองกนัการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด 
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 



๑๖ 

 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการปูองกัน 
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การปอ้งกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลัง
ของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
              ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น 
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระท าผิด(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมี
อัตราลดลงได้ในท่ีสุด 



๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการ
ติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของ
ประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 



๑๘ 

 

การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 
ในการปราบปรามการทุจริต 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
๕.๒ จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก
คุ้มครองได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-
training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต(Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระท า 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 

 
 



๑๙ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
            เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง
การท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ศึกษา และก ากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกีารส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) 
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๓ เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

๒. บูรณาการเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

๒.๑ วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ - 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

๓. นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
              ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลง นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
ด้านท่ี ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีช่วยป้องกัน
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ส่วนท่ี ๓ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ของโรงเรยีนไชยบุรีวิทยำคม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

โครงกำร พัฒนาปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งำน  บริหารงานวิชาการ 
ประเภทโครงกำร (/) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑. คุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อท่ี ๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ตัวชี วัดที่ ๑.๒   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวชี วัดที่ ๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 

ตัวชี วัดที่ ๗.๒  ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี วัดที่ ๗.๓  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 พัฒนาการทางสติปัญญา 
 ตัวชี วัดที่ ๗.๘  ครปูระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 มำตรฐำนที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ตัวชี วัดที่  ๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  

มำตรฐำนที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นท่ี
ก าหนดขึ้น 

ตัวชี วัดที่ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายศรายุทธ  เจริญธรรม  นายชิตพล  เกิดมงคล  น.ส. วิจิตรา  ปุยวงศ์   
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 
 



๒๒ 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไมซ่ับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การไม่แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ส่งผลลบต่อสภาพสังคมไทยและการเป็นแบบอย่างในเชิงลบแก่
เด็กและเยาวชน ท าให้เด็กและเยาวชนเริ่มรู้สึกสับสนว่าอะไรเรียกทุจริตอะไรเรียกว่าสุจริต  

ดังนั่น โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายท่ี
เกิดจากการทุจริตความส าคัญของการต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อปัญหาการทุจริตในกลุ่ม
ของเด็กและเยาวชนท าให้เยาวชนปฏบิัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ความตระหนักให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชย
บุรีวิทยาคม รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน 
และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

๒. เพื่อปลูกจิตส านึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักเรียน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
๓.  เป้ำหมำย 
 ๓.๑  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 ครู  บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  จ านวน  ๓๐   คน  เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  จ านวน ๓๒๖ คนเข้าร่วมโครงการ 
 ๓.๒   เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร้อยละ ๑๐๐  ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ  ตระหนักถึงผลเสียหายความรุนแรงของปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการร่วมมือกันในการ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ   

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

๔.  วิธีด ำเนินงำน 

วางแผน 

(Planning) 

การปฏิบัติ 

(Doing) 

การตรวจสอบ 

(Checking) 

การปรับปรุงแก้ไข 

(Action) 

๔.๑ ส ารวจและศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหา 

๔.๒ ประชุม
คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงท า
ความเข้าใจ 

๔.๓ จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติ 

๔.๔ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๑ ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๒ จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และเอกสาร 

๔.๓ ด าเนินงานตาม
โครงการ 

๔.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 

๔.๒ สรุปรายงายผล
โครงการ 

๔.๓ เสนอผลการจัดท า
โครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๑ น าผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรคการ
ท างานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงงานต่อไป 

๔.๒ จัดท าโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

๕.  รำยละเอียดกิจกรรม  และระยะเวลำด ำเนินกำร 

ล ำดับ
ที่ 

กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ มี.ค.-

เม.ย. 
พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ส.ค. 

ก.ย.-
ต.ค. 

พ.ย.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
ก.พ. 

๑ - ประชุมปรึกษาหารือคณะครูอาจารย์
และคณะกรรมการนักเรียน 

      กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

๒ - เขียนโครงการ และเสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 

      กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

๓ - แต่งต้ังคณะกรรมการ       กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

๔ - ด าเนินงานตามโครงการ       กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

๕ สรุปผลและประเมินผลโครงการ       กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 

 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร   

        โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

๗.  งบประมำณ   

-  เงินงบประมาณ  ๒,๐๐๐ บาท  

๘.  รูปแบบของกิจกรรม 

๑. กิจกรรม “กำรต้ำนทุจริตในห้องเรียน” 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

  ๑.๑ จัดกิจกรรมผ่านการบูรณาการในรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับการต้านทุจริต 

  ๑.๒ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในห้องเรียนและในสังคมไทย  

  ๑.๓ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตใน
ห้องเรียน 

๑.๔ ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมการต่อต้านการทุจริตโดยการเขียนแผนผังความคิดในหัวข้อท่ีได้รับ
มอบหมาย 



๒๕ 

 

  ๑.๕ ครูจัดท าตลาดการต่อต้านการทุจริตโดย จัดแสดงผลงานของนักเรียนของนักเรียน 

 ๑.๖ ครูร่วมกับกับนักเรียนสรุปบทเรียน 

๒. กิจกรรม “กำรสร้ำงเครือข่ำยเยำวชนรุ่นใหม่หัวใจต้ำนทุจริต” 

  วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 

  ๒.๑ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียหาย
ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต 

  ๒.๒ โดยการอบรมให้กับนักเรียนกลุ่มแกนน าก่อนแล้วค่อยขยายผลไปยังนักเรียนทุกคน  

  ๒.๓ ด าเนินกิจกรรมการอบรมโดยการให้ความรู้นักเรียน  แล้วฝึกทักษะให้นักเรียนรู้การคิดวิเคราะห์
โดยการให้นักเรียนร่วมกันจัดท าแผนผังความคิดการป้องกันการต้านทุจริต 

  ๒.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม  แล้วไปเผยแพร่ผ่าน website 
facebook ของโรงเรียน 

๓. กิจกรรม “เยำวชนรุ่นใหม่ซ่ือสัตย์สุจริตตำมรอยพอ่” 

 วิธีด ำเนินกิจกรรม 

  ๓.๑ นักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต จัดกิจกรรม“เยาวชนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์สุจริตตาม
รอยพ่อ” ซึ่งจัดในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์  โดยครูและนักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจ
ต้านทุจริตน าเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมาเล่าเรื่อง  แล้วร่วมกันคิดวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ  

๓.๒ นักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 

๓.๓ คณะครูและนักเรียนแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านทุจริต ร่วมประเมินและสรุปกิจกรรม  
“เยาวชนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ”  ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

๙.  กำรติดตำมและกำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

๑. ร้อยละ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีความรู้
ความเข้าใจ  ตระหนักรู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกันสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อ
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๒. ร้อยละ ของครู  นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมี
จิตส านึกและเกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  

สอบถาม แบบสอบถาม 

๓. ร้อยละ ของครู  นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
เกิดเครือข่ายของนักเรียน ในการร่วมมือกนัรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

สอบถาม แบบสอบถาม 

-  แบบประเมินโครงการ 

 -  แบบสรุปโครงการ 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดความรู้ความเข้าใจ  รู้ถึงผลเสียหายความ
รุนแรงของปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกนัสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

๒. ครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดจิตส านึกและมค่ีานิยมความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม  

๓. ครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเกิดเครือข่ายของนักเรียน ในการร่วมมือกัน
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายศรายุทธ  เจริญธรรม)       (นายไพโรจน์  นาโควงศ์) 
                      ครู                                         ต าแหน่งหัวหน้างานแผนงาน / โครงการ                 
     ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ   
        (นายศักดิ์ดาเดช   นาดี)                     

 รองผู้อ านวยการงานบริหารงบประมาณ 
  
            ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวทิยาคม 


