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คํานํา 
 

ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริตในปีที่ผ่านมาซึ่งจะ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) ที่ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
กับผู้สนใจทั่วไปในการนําองค์ความรู้ไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 
 
 
 

         โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบ
ทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปราม
การทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่
มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มี
การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ 
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมเพื่อให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การ
ปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ
สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล 
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั ้งชาติต ้านทุจร ิต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื ่อสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 
ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัด
กั ้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึง
นํามาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักเพ่ือ
เป็นกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู ่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแขง่ขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
    (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 

คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
    (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร 

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง    รูปแบบใหม ่
    (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความ 

สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
    (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
    (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ 

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
    (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
    (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
    (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 



๔ 

 

    (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
    (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
    (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
    (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
    (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ 
    (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่ 

เหมาะสม 
    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
    (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
    (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

      (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
 
 
 



๕ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 

พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 

แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูง 
กว่าร้อยละ 50 
 
วัตถุประสงค์หลัก 

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

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและ 

ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
  5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี
ค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิด 
ภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น 
พลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี 
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 
 
 
 



๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ 
และ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง 
พลเมืองที่ด2ี.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วง 
วัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ 
องค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา 
พฤติกรรม 
 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
เครื่องมือต้านทุจริต 
 
 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง 
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 
 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด 
ต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษ 
ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
 



๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า 

ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับ
และไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ดังนั้น 
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้
กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
หนึ่งเดียวกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน 
 

1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน 
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
ก่อนดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ 
ให้แก่ประชาชน 
 

2. เร่งรัดการกํากับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 
 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
 
 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งใน 
ระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนด 
กลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 



๘ 

 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
 3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 
4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร 
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ 
และเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตใน 
รูปแบบนิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
กํากับดูแลและควบคุมการ 
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ 
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 

6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนิน 
นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มี 
การเลือกตั้ง 
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการ 
ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน 

ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่าน 
มาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย 
ผ่านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 
Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบายPolicy Risk 
Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ 
เป็นความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํา 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
 

2. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 
 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไป 
ปฏิบัติ 
 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
สื่อมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษวิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการ 
ทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้ 
การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ 

ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การ 
ทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และ 
กลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล 
มากยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่
ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 
 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การ 
ปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะ 
ไปสู่การปฏิบัติ 
 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด 
ปัญหาการทุจริต 
 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด 
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ป้องกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated 
MarketingCommunication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 



๑๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ือ 
เชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 
 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 
 

6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ 
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกันการ 
ทุจริต 
 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สําหรับการ
ป้องกันการทุจริต 
 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 
(UnitedNations Convention 
against Corruption : UNCAC) 
 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลัง 
ของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่ 

มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว 
จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการ
อย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรง
กลวัที่จะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง 
ร้องเรียน 
 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความ 
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ 
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบ
การติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตที่มีความ 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 
 

 
 
 



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ 
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของ 
ประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว 
กรองในการปราบปรามการ 
ทุจริต 
 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการ 
ทุจริต 
 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ 
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง 
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
(Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
 

8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ 
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง 
กว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 
 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
คดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

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

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ 
จัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการ
ประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติ
หรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และกํากับติดตามการ 
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย 
 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้(Perceptions) 
 

2. บูรณาการเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของ 
ประเทศไทย 
 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจ 

ตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความ
สะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบ
ราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีต
และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ำซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็น
จนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟ
ไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามา
ประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบาง
แห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทย
มาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ
มีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็น
ศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุน
ดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 



๑๗ 

 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ 
เชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้า
มายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง
ตามท่ีชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึง
ตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ 
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน 
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิ
ชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กร
ต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวาง 
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมร 
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับ 

ตําแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต ดังนี้ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่อง 
ความโปร่งใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนําชื่อหรือทีมงาน
ทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) 
ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการ
สร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกงด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ใน
บรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทํา 
 
คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วน 
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ให้เป็นไปตาม 
บทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ส่วนที่ 3 
การดําเนินงาน 

 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบดําเนินงาน โดยกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โครงการและ
กิจกรรม ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 
 
พันธกิจ : 

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

ประสิทธิผล 
 
เป้าประสงค์ : 

เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน 
บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ 
ไม่ทนต่อการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการ 
ปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วย
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทํา
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 



๒๐ 

 

การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อให้ทุก
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. เพื่อให้ 
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกระดับมี 
จิตสํานึกและ 
พฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะ 
ระหว่าง 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มี 
คุณธรรม 
จริยธรรม สู่การ 
เป็นบุคคล 
ต้นแบบ 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
และกําหนด 
นโยบายคุณธรรม 
และ 
ความโปร่งใสใน 
การดำเนินงาน 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์/ 
กําหนดนโยบาย 
- การประกาศ 
เจตจํานงการ 
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศ 
นโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในกาดําเนินงาน 
- การออก/ติดตาม 
แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการให้และ 
รับของขวัญ 
เพ่ือให้บุคลากร ถือ 
ปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามนโยบายของ 
รัฐบาล และ 
นโยบายกระทรวง 
ในการส่งเสริมการ 
ต่อต้าน 
การทุจริต 

1. ร้อยละ 80 ของ 
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษามีความสําเร็จ 
ในการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางปฏิบัติ 

 

2. ปรับฐาน 
ความคิดบุคลากร 
ให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัว และ 
ผลประโยชน ์
ส่วนรวมในการ 
ดําเนินงาน 
 

1. อบรมเชิง 
ปฏิบัติการ 
เสริมสร้างการ 
ให้ความรู้ทางด้าน 
กฎหมาย วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา 
“มาตรการป้องกัน 

1. ร้อยละ 80 ของ 
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง 
เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

 



๒๑ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  การทุจริตเชิงรุก” 

2. การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 
3. การสร้างความ 
รับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับ 
ข้าราชการ 

  

2. เพื่อให้ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาใน 
สํานักงานเขต 
พ้ืนที่มีจิตสํานึก 
แลประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

3. ส่งเสริมการ 
สร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน 
เพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต 
 

1. กิจกรรม เติม 
บุญหนุนทําความดีมี 
จิตสาธารณะ 
 

1. ร้อยละ 100 
ของจํานวน 
บุคลากรที่เข้าร่วม 
กิจกรรม มีวินัย 
อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธาณะ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ 
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การ 
ทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และ 
กลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล 
มากยิ่งขึ้น 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีใน 
องค์กรและ 
สาธารณชนให้ 
เกิดความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการ 

สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ 
ดําเนินงาน ใน 
ด้านการส่งเสริม 
จริยธรรม และ 

สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการ 
สร้างสรรค ์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และ 

- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“บมจ.Zero 
Corruption” 
จํานวน 10 ผืน 
- ป้ายไวนิลรณรงค์ 
บมจ.ยุคใหม่ โปร่งใส 

 



๒๒ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทํางาน ด้านการ 
ป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 

ต่อต้านการทุจริต กระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“บมจ.Zero 
Corruption” 
- ป้ายไวนิ้ลรณรงค์ 
บมจ.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ติด 
รถยนตร์บมจ.ยุค
ใหม่โปร่งใส ไร้ทุจริต 
Zero Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ 
ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการ
ร้องเรียน 

ไร้ทุจริต 
Zero Corruption” 
จํานวน 2 ผืน 
- สติ๊กเกอร์ติด 
รถยนตร์บมจ.ยุค 
ใหม่ โปร่งใส ไร้ 
ทุจริต Zero 
Corruption” ทุกคัน 
ในโรงเรียน 
- สติ๊กเกอร์ 
ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการ 
ร้องเรียน จํานวน 
200 แผ่น 
- คู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

4. โรงเรียนบ้าน
แม่จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสใน 
การดําเนินงาน 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือสูง 
กว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ 
ดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน(CPI) 
ของประเทศไทย 
เพ่ิมสูงขึ้น 

พัฒนาและ 
ยกระดับการ 
ทํางานให้ 
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความ 
โปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

- พัฒนาระบบ ICT 
และเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือให้
รองรับการประเมิน
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน 
- การเข้ารับการ 
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
การดําเนินงานของ 
โรงเรียน (ITA) 
- การประเมินความ 
เสี่ยงการทุจริต 
ประจําปี 2562 
- การประชุมเตรียม 
ความพร้อมการตอบ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ของโรงเรียน (ITA) 
สูงขึ้นตามที่ สพฐ. 
กําหนด(ร้อยละ 85) 

 



๒๓ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  แบบสํารวจหลักฐาน 

แบบออนไลน์ 
ประจําปี 2562 
- การประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตามแนว 
ทางการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญเพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการ 
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

1. ร้อยละ 80 ของ 
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
มีความสําเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตามแนว 
ทางปฏิบัติ 

  พฤษภาคม – กรกฎาคม  
2562 

 

2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการ
สร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต 
- โปสเตอร์ “บมจ.Zero Corruption” 
- ป้ายไวนิลรณรงค์สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ติดรถยนตร์ บมจ.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจริต 
 

- โปสเตอร ์“บมจ.
Zero Corruption” 
จํานวน 10 ผืน 
- ป้ายไวนิลรณรงค์ 
บมจ.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ZeroCorruption” 
จํานวน 2 ผืน 
- สติ๊กเกอร์ติดรถยนตร์ 
บมจ.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจริต Zero 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) มีผลการ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมายเพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์ 

 เมษายน – มิถุนายน 
2562 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน 

Corruption” ทุกคัน
ในโรงเรียน 
- สติ๊กเกอร์ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การร้องเรียน จํานวน 
200 แผ่น 
- คู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คอร์รัปชัน(CPI) ของ 
ประเทศไทยเพ่ิม 
สูงขึ้น 

   

3. พัฒนาระบบ ICT และเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือให้รองรับการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปี2562 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
สํารวจหลักฐานแบบออนไลน์ประจําปี 2562 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
โรงเรียน (ITA) สูงขึ้น 
ตามท่ี สพฐ.กําหนด 
(ร้อยละ 85) 

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) มีผลการ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมายเพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น 

 มีนาคม – มิถุนายน 
2562 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. อบรมเสริมสร้างการให้ความรู้ทางด้าน 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
สพป.เชียงราย เขต 3 
- อบรมปฏิบัติการผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ 

ร้อยละ 80 ของ 
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้ 
เป็นไปตามแนวทาง 
เรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

เพ่ือให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกระดับมี 
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี สู่การเป็น 
บุคคลต้นแบบ 

 เมษายน – มิถุนายน 
2562 

 

5. กิจกรรม เติมบุญ 
หนุนทําความดีมีจิต 
สาธารณะ 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของ 
จํานวนบุคลากรที่เข้า 
ร่วมกิจกรรม มีวินัย 
อยู่อย่างพอเพียงและมี 
จิตสาธาณะ 
 

เพ่ือให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ 
ศึกษาในโรงเรียน มี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม 

 พฤษภาคม 2562  
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1. การประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายเจตจํานงการ 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“มาตรการ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

5. กิจกรรม เติมบุญหนุนทําความดีมีจิตสาธารณะ   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ 
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

3. พัฒนาระบบ ICT และเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือให้รองรับการ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

  

รวมทั้งสิ้น   
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ส่วนที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีโครงการที่ดําเนินงาน จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของโรงเรียน 

2. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินของหน่วยงาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1. การประชุมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
ผลที่เกิดจาการดําเนินงาน 

1. บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีความเข้าใจใน 
หลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน (ITA) 

2. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีข้อมูลพร้อมนในการเตรียมรับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน (ITA) แบบออนไลน์ 

3. โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีความความในด้านเว็บไซต์หลักในการ 
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน (ITA) แบบออนไลน์ 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินของหน่วยงาน 
 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้โรงเรียน เป็นองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริตและการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

1.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักรู้เรื่องของการต่อต้านการทุจริตและการปลูกฝังค่านิยม 
ความไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)   จำนวน  1,500  คน 
2.1.3 ครู ผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ 

สาสน์)  จำนวน  110  คน 
2.2 เชิงคุณภาพ 

2.2.1 โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตอย่างมีคุณภาพ 
2.2.2 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ 

ทุจริต 
2.2.3 นักเรียนมีความตระหนักรู้ และมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของ  

โรงเรียนสุจริต 
 
ผลที่เกิดจาการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และปลอดการทุจริตและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
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ส่วนที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงดําเนนิการได้เพียง 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน และ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินของหน่วยงาน 

จากการดําเนินงาน พบปัญหาอุปสรรค ข้อข้อท้าทายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ภารงานในช่วงปลายปีงบประมาณ ของผู้รับผิดชอบมีภารกิจเร่งด่วนเพิ่มเติมจากภารกิจ 
งานปกติเป็นจํานวนมากในปลายปีงบประมาณ 

2. ระยะเวลาในการดําเนินการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานมีไม่เพียงต่อการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องการการ 

ทุจริตที่หลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. บุคลากรภายในโรงเรียนควรจะร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินของหน่วยงานให้เกิดผลที่มีประสิธิภาพไม่แบ่งแยกเพราะไม่ใช่
หน้าที่ 

๒. โรงเรียนจะต้องจัดให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินของหน่วยงานให้มากข้ึนเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. โรงเรียนปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดต่อต้านการทุจริต 
3. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการต้านการทุจริต 
4. โรงเรียนสร้างบรรยากาศในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตทั้งองค์กร 
5. โรงเรียนสร้างวัฒนธรรม ต้านทุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
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