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 คำนำ 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและประพฤติซื ่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) 
ปราบปรามการทุจริต 
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พุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอ 
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1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

สภาพการณ์ทจุริตคอร์รัปชนัในประเทศไทย 

ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นพ้อง กันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็น
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ อย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญ ลำดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและ พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทย
มาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมี
อิทธิพล ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชกา รจึงไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้
หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่
ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อัน
นำไปสู ่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู ้ติดต่อ 
ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 
2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 
คะแนน ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน
การประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่ง
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว ่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาติต้านทุจริต” ( Zero 
Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ 
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ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิร ูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม
การกล่อมเกลาทางสังคมและ การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือ มีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงาน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์
การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั ้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต 
และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้น
บนพื้นฐาน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมาย การพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั ้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับ การดำเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก 
“ยับยั้ง” และ 
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“สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน
ความสำคัญ ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการ
ปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่ม
พัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จานวน 225 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 
1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จน
ครบทุกโรงเรียนในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนำเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื ่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้าน
การปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 

เพื ่อให้เกิดความต่อเนื ่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 
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แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื ่อสัตย์สุจริต เพื ่อขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ ตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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ข้อมูลของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ตั้งอยูเ่ลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140  
หมายเลขโทรศัพท ์0 3857 7021 หมายเลข โทรสาร 0 3857 7206 
ที่ตั้งปัจจุบัน อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดดีเลิศ 
อาณาเขต        ทิศเหนือ ติดโรงเรียนพิพิธปราสาทสุนทร และวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 

ทิศตะวันออก ติดถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง 
ทิศใต้ ติดชุมชน 
ทิศตะวันตก ติดวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) และชุมชน 

เปิดสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เขตพื้นที่บริการ 16 ตำบล 

ได้แก่ ตำบลเกาะไร่ ตำบลคลองขุด ตำบลคลองบ้านโพธิ์ ตำบลคลองประเวศ ตำบลดอน
ทราย ตำบลท่าพลับ ตำบลเทพราช ตำบลบางกรูด ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลลาดขวาง ตำบลสนามจันทร์ ตำบล
สิบเอ็ดศอก ตำบลแสนภูดาษ ตำบลหนองตีนนก ตำบลหนองบัว ตำบลแหลมประดู่ 
 
ข้อมูลด้านการบริหาร 

ผู้บริหาร นางอมรวดี สินเจริญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการการบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
1) ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มี
อาชีพและเป็นพลเมืองโลกที่ดี 

2) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทัก ษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 

3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของสมรรถนะ 
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4) ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัด การ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และเป็นครูมืออาชีพ 

5) สถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื ่อนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสู ่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6) สถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและบริหารเชิงบูรณาการ ด้วย
นวัตกรรมในการจัดการศกึษาและการขับเคลื่อนคุณภาพโดยยึดบริบทเชิงพื้นที ่

 
การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู 
ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติก รรมร่วมต้านการ
ทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ ่งเป็นการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
กิจกรรมบริษัท สร้างการดี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา ขั ้นพื ้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ได้เข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA 
Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
1. การเตรียมการ 

1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
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1) ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน 2) หัวหน้างานวิชาการ 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 4) ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 ท่าน 

1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม 
 
2. การปฏิบัต ิ

2.1 ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับ
ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

2.2 ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ติดตามการดำเนินโครงการ 

3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไป

ปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินโครงการ 

เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจรติ) 
ระดับภูมิภาค 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการ
โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็น
ตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 
เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ดำเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง 
 

สำหรับประเทศไทยได้กาหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้าน

การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ

ทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน 

ป.ป.ช. มีดังน้ี 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 2580) 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) 
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) 
สาระสำคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ

ทุจริต ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน

ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น
ครั้งแรก ที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก
คน นอกจากนี้ ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต ่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ การบริหาร
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ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น ำให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อ

เป็นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความมั่นคง 
(1) เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเช่ือมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเชื ่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 



12 
 

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

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จัดทำขึ้น
ภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมาก
ขึ ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื ่องมาจาก
วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกัน
เพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและ
ประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความ
ยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้
ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝังวิธีคิด ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดย
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
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กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมแล ะ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ มีประสิทธิภาพ กาหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมี
อันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
 
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 
2575 

ปี 2576 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติ มิ
ชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย 
(อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ตำ่กว่า 50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ตำ่กว่า 57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ตำ่กว่า 62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ตำ่กว่า 73 
คะแนน 

 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนด
แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความ
สนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้ง
ในชีวิตประจำวัน และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริต ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว 
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ยังเป็นพฤติกรรมที่ ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท ำให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำ
การทุจริตเนื่องจากมี ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคม ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทาง
สังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทาง
การเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบาย
ของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบาย
ของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบ
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และกำหนด
มาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและ
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด กรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ การทุจริต 

1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อ

หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และ
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ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทา
หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติ ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อ
สร้างนักการเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทัน ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี ่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี ่ยงของการด ำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน 
และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองคก์รที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ ผู้
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มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่ม
ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี 
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ 
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมทีย่ึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สจุริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม 
สุจริต มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบลดลง 
 

จำนวนคดีทุจริตใน 
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย 
หน่วยงาน 

- จำนวนข้อ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลเรื่อง
วินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จำนวนข้อ
ร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่ 
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 
 
2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การดำเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท ำให้
ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี 
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2.1 แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการ

ปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน ด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี ่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และ
กระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำ
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ 
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ 
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูร
ณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี ่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มา
โดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการ
ทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต 
และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและ เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต ที่
จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ ที่
กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา ที่
หน่วยงานไต่สวน คดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี 
ที่ส่งฟ้อง 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการ
ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการ
ทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุ จริตระหว่าง
นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์

สำคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคม

โลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้น

การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
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ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี

ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) 

วิสัยทัศน ์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา

การ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 
50 
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วัตถุประสงคห์ลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือ จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดับ ที่สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ ่มตั ้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั ้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทน ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั ้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

2 .  ส ่ ง เสร ิม ให ้ม ี ระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคก์ร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3 .  ป ระย ุ กต ์ หล ั กปร ั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ช ุ ม ช น  ( Community) แ ล ะ
บ ูรณาการท ุกภาคส ่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติ 

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของ
ประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการนำเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจรติ 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเม ืองในการต ่อต ้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เ ร ่ ง รั ดการกำก ับต ิ ดตาม
มาตรฐานทางจร ิยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน
ทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สน ับสน ุนให ้ท ุกภาคส ่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจรติ 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน 
4 .  พ ัฒนาระบบการบร ิหาร
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจร ิตเพื ่อให้
ได ้ร ับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ ่ายประจาปีท ี ่ม ีส ัดส ่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส ่งเสร ิมการจัดตั ้งกองทุน
ต ่ อ ต ้ า นก า รท ุ จ ร ิ ต ส ำหรั บ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติ
บุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำก ับด ูแลและควบค ุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและ
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตใน
แต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบาย มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกำหนด
นโยบาย ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่
เริ ่มขั ้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย 
(Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 
 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีนาการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี ้วัดความเสี ่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator 
(PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบธรร
มาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฏิบัต ิ

- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4 .  ส ่ ง เสร ิม ให ้ม ีการศ ึกษา
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  ต ิ ด ต า ม  แ ล ะ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ท ุ จ ร ิ ต เ ชิ ง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การ
ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละ
ระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

3 .  พ ั ฒ น า น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อลด
ปัญหาการทุจริต 
 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ เป ิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื ่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื ่อสารการตลาด ( Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื ่อเชื ่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สน ับสน ุนให ้ภาคเอกชน
ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิ
บาล 
 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความร ู ้ เช ิ งสร ้ างสรรค ์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการท ุจร ิต ให ้ม ีความเป ็นม ืออาช ีพและเป ็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการ
ทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดำเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาต ิ ว ่ าด ้ วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 
 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการ
ป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งยุทธศาสตร์นี ้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ปร ับปร ุ งระบบร ับ เร ื ่ อ ง
ร ้ อ ง เ ร ี ยนการท ุ จ ร ิ ต ให ้ มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

 1.2 การสร้างความเชื ่อมั ่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื ่อง
ร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื ่อนไหวและความถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี ้ส ิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ
พ ัฒนากล ไกพ ิ เ ศษ ในก า ร
ปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้น
สังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหายความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปรามการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 



33 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

 5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื ่อมวลชน สื ่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ค ุ ้ มครองพยานและผ ู ้ แ จ้ ง
เ บ า ะ แ ส  ( Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
(Whistleblower) ที ่มีความน่าเชื ่อถือและสร้างความมั ่นใจแก่ผู ้ถูก
คุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความร ู ้ เช ิงสหวิทยาการของ
เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและขีด
ความสามารถที ่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training) 
7.3 การแบ ่งป ันความร ู ้  (Knowledge Sharing) และแลกเปล ี ่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให ้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมือ่คดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที ่ เข ้าถึงการรับรู ้ของสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด ำ เ น ิ นคด ี ท ุ จ ร ิ ต ระหว ่ า ง
ประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สำรวจ ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน 
รวมไปถึง การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
( Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย 
 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

2 .  บ ู ร ณ า ก า ร เ ป ้ า ห ม า ย
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการ
ป้องก ันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต  
( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5) 
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร ์
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ชื่อโครงการ :    สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

      บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                  
ลักษณะโครงการ :      โครงการต่อเนื่อง         
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่     1 , 2            
สอดคล้องกับมาตรฐานที่     1, 2, 3  ข้อที่   1.1 , 1.2 , 2.4 , 2.5 , 3.1 - 3.5  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :      นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล       
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :      กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล     

 

1. หลักการและเหตุผล 
วิกฤติของสังคมไทยในปัจจุบัน สามารถคาดเดาได้ว่าเด็กและเยาวชนไทยมีความเสี่ยงสูงกับปัญหาการ

ขาดจิตสำนึกของคุณธรรมทำให้การประพฤติตนตามกรอบแห่งศีลธรรมอันดีของเด็กและเยาวชนนั้นบกพร่อง 
ซึ่งหากไม่หาทางป้องกันโดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี คนในสังคมจะเสื่อมคุณภาพมากขึ้น จึงเป็นวาระแห่งชาติที่
ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับต่ำลง มีสาเหตุเนื่องมาจาก มีสื่อและเทคโนโลยี เข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพล
ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิ ด
ชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ 
องค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของ สพฐ. 
ในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสุจริต และจุดเน้นของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ให้ผู้เรียนเรียนรู้คู่คุณธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักการของนโยบายในเรื่อง
ดังกล่าว สามารถนำมาวางแผนการจัดกิจกรรมและนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น”  

สถาบันการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ ่งที ่จะเป็นจุดเชื ่อมโยงในการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในเด็กและ
เยาวชนด้วยการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมลงไปในกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนใช้ในการดำเนิน
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ชีวิตประจำวัน การบูรณาการหลักไตรสิกขา สู่วิถีชีวิต การปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติและไม่ยอมรับการทุจริต 
มีทักษะการคิดในการแยกประโยชนสวนบุคคลออกจากประโยชนสวนรวม มีจิตสำนึกสาธารณะ และยกย่อง
บุคคลที่ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อาทิ บ้าน วัด โรงเรียน และ
ชุมชน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 
ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
รวมทั้งมีความภูมิใจในความเป็นไทย ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจำวัน 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมายคุณธรรม คลอบคลุม ๔ ด้าน คือ ด้าน
โรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน และขับเคลื่อนการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว 
 2) เพื่อดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ด้านการ
เรียนการสอนด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 
 3) เพื่อดำเนินงานโรงเรียนสุจริตให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การ
ป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 4) เพ่ือดำเนินงานให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ                         
ปฏิบัติได้จริง 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 80 ได้ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมายคุณธรรม คลอบคลุม ๔ ด้าน คือ 
ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน และขับเคลื่อนการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว 
 2) ร้อยละ 80 ไดด้ำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 
ด้านการเรียนการสอนด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 
 3) ร้อยละ 80 ไดด้ำเนินงานโรงเรียนสุจริตให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา 
การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ   
 4) ร้อยละ 80 ของได้ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง 
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4. งบประมาณของโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัวฯ 10,000 บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา  บาท 
  เงินบำรุงการศึกษา            บาท 
  เงินอื่น ๆ  บาท 
 รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 

 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 1. ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
นางกัณวลักษณ์ แสวงศิรผิล 
นางกัณวลักษณ์ แสวงศิรผิล 

 2. ขั้นดำเนินการ 
1. โรงเรียนคุณธรรม 
   -  โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว   
     - รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบ 
ระดับ 3 ดาว 
     - ม ีการดำเน ินการยกระด ับโดยจัด
กิจกรรม ในระดับ 2 ดาว ครบทุกข้อ  
     - มีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที ่ผ่าน
การพัฒนาต่อเนื่อง  
     - มีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม 
     - มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่  
     - มีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน และ
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
     - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้าน
คุณธรรม 
     - โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่าง
ให้กับโรงเรียนอืน่ได ้

 
พ.ค.65 - มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายธวัชชัย เดือนขาว 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
     - นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
จัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
     - นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับ
ต่าง ๆ 

- ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขจพื้นที่
การศึกษา  
     - ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม
ดับครูโรงเรียนอื่น  
     - โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผล
การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ด้านคุณธรรม  
     - กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมระหว่างโรงเรียน  
     - นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของนักเรียนทั้งหมด 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
   - กิจกรรมวนัสำคัญทางศาสนา 

- กิจกรรมทำบญุตักบาตร 
-  กิจกรรมร้องเพลงชาติ/สวดมนต์ 
- กิจกรรมพุทธมิารยาทไทย ไหว้สวย ยิ้ม

ใส  
- กิจกรรมเด็กดีศรีพุทธิ  
- กิจกรรมจิตสาธารณะ 

3. โรงเรียนสุจริต 
   - การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   - กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกัณวลักษณ์ แสวงศิรผิล 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัชชัย เดือนขาว 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   - กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - กิจกรรมดำเนินการตามรอยเท้าพ่ออยู่
อย่างพอเพียงสู่การจัดทำบัญชีครัวเรือน 

- กิจกรรมบูรณาการหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้  

- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 

 
พ.ค.65 - มี.ค.66 

 
 
 

 
นางสาวสิริการย์  
พรเมธีเตชสุทธิ์ 

 

 3. ขั้นประเมินผล 
1. นิเทศติดตามการดำเนินการ ประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. สรุปและประเมินผลการจดักิจกรรม 
3. สรุปและประเมินโครงการ รายงานเป็น
รูปเล่ม 5 บท 

มีนาคม 2566 นางกัณวลักษณ์ แสวงศิรผิล 
 
 

 
6. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
- ทำบุญตามกำลังทรัพย์และกำลัง
ศรัทธา 
- ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
เหมาะสม 
- มีพระสงฆใ์ห้ความรู้สอนธรรม
ศึกษาเพียงพอ 

 
- นักเรียนรู้จักแยกแยะใช้เหตุผลที่
เกิดจากการกระทำของตน 
- โรงเรียนอยู่ใกล้วัดเหมาะที่จะทำ
กิจกรรม 
- นักเรียนรู้จักใช้คุณธรรม 
จริยธรรมที่มใีนตนเอง 

 
- นักเรียนมกีารพัฒนาตนเอง รูจั้กการ
ให้โดยการทำบุญ 
- มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ ่
- รู้จักบริหารจติและฝึกสมาธิเพื่อ
นำไปใช้ในการศึกษาและการทำงาน 

ความรู ้
- มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
- สามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
คุณธรรม 
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทำงาน 



41 
 

สมดุลและพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงในดา้นต่าง ๆ 
มิติด้านวัตถ ุ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านวัฒนธรรม 

ใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
โรงเรียนและชุมชน
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- ฝึกการทำงานกลุ่ม การเปน็ผู้นำ
และผู้ตามที่ด ี
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

- มีวัดต้ังอยู่ใกล้โรงเรียน 
นักเรียนจึงได้สัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี 
ทั้งสถานที่และคนใน
ชุมชน 

- การทำบุญวนัพระ 
- ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 
- สืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา 
 

 

7. การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระดับ

ความสำเร็
จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โรงเรียนคุณธรรม เพื่อดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมาย
คุณธรรม คลอบคลุม ๔ ด้าน 
คือ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร 
ด้านครู และด้านนักเรียน และ
ขับเคลื่อนการยกระดับเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 
3 ดาว 

80% - ประเมินผลการ
ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผล
ความพึงพอใจ 
- การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- สภาพจริง 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 
- แบบรายงาน 

โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ 
ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 
ด ้านการเร ียนการสอนด้าน
พฤต ิ ก ร รม  น ั ก เ ร ี ย น  ค รู  
ผู้บริหารโรงเรียน และด้านการ
ส่งเสริมวิถีพุทธ 

80% - ประเมินผลการ
ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผล
ความพึงพอใจ 
- การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- สภาพจริง 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 
 

โรงเรียนสุจริต เพื ่อดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
ใ ห ้ ม ี ค ว า ม ก ล ้ า ห า ญ ท า ง
จริยธรรม มีส่วนร่วมในระดม
ปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้าง
เครือข่ายในชุมชนในสังคมใน

80% - ประเมินผลการ
ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผล
ความพึงพอใจ 
- การสังเกตการ
เข้าร่วมกจิกรรม 
- สภาพจริง 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 
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งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระดับ

ความสำเร็
จ 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

การต ่ อต ้ านการท ุ จ ร ิ ตทุ ก
รูปแบบ   

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อดำเนินงานให้ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ                         
ปฏิบัติได้จริง 

80% - ประเมินผลการ
ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผล
ความพึงพอใจ 
- การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- สภาพจริง 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 
 

 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1) กลุ่มบริหารวิชาการ 
 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3) กลุ่มบริหารทั่วไป 
 4) คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน, หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา, ผู้ปกครอง, คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เพื่อดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมายคุณธรรม คลอบคลุม ๔ ด้าน คือ ด้าน

โรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน และขับเคลื่อนการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว 

 2) เพื่อดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ด้านการ
เรียนการสอนด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 

 3) เพื่อดำเนินงานโรงเรียนสุจริตให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การ
ป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ   

 4) เพื่อดำเนินงานให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ                         
ปฏิบัติได้จริง 
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กิจกรรมที ่1  
โรงเรียนคุณธรรม 

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมายคุณธรรม คลอบคลุม ๔ ด้าน คือ  

ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และดา้นนักเรียน 

  2. เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
 

เป้าหมาย   1. ร้อยละ 80 ได้ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมายคุณธรรม  
คลอบคลุม ๔ ด้าน คือ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน 

  2. ร้อยละ 80 ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ 3 ดาว 

 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม พ.ค.65 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
3. ดำเนินงานตามแผน 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 -  

     3.1 โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว   

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

     3.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบ 
ระดับ 3 ดาว 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

     3.3 ม ีการดำเน ินการยกระดับโดยจัด
กิจกรรม ในระดับ 2 ดาว ครบทุกข้อ  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - คณะครูทุกคน 

     3.4 มีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที ่ผ่าน
การพัฒนาต่อเนื่อง  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - คณะครูทุกคน 

     3.5 มีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
     3.6 มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่  

- แผ่นผับ วารสารหนังสือ อื่น ๆ 
17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

     3.7 มีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน และ
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     3.8 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้าน
คุณธรรม 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

     3.9 โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่าง
ให้กับโรงเรียนอื่นได ้

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

     3.10 นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
จัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

     3.11 นักเรียนได้ร ับรางวัลคุณธรรมใน
ระดับต่าง ๆ  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

     3.12 ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขจพื้นที่
การศึกษา  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - คณะครูทุกคน 

     3.13 ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม
ดับครูโรงเรียนอื่น  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - คณะครูทุกคน 

     3.14 โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผล
การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้าน
คุณธรรม  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

     3.15 กลุ ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเร ียน
ปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

     3.16 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของนักเรียนทั้งหมด  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - ผู้บริหาร 
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2566 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม มีนาคม 2566 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายธวัชชัย เดือนขาว 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
การประเมินผลกิจกรรม 1. แบบประเมินกิจกรรม 
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     2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

     3. ภาพถ่าย 

     4. แบบรายงาน 
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กิจกรรมที ่2  
โรงเรียนวิถีพทุธ 

 
วัตถุประสงค ์ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา   

เช่น การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การ 
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ 
อบรม หรือส่งเสริมความประพฤติให้เกิดศรัทธาที่จะประพฤติดี ปฏิบัติและมีวินัยในตนเอง  
เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในดา้นการประหยัดและการออม  การ 
เสียสละ ความอดทน อดกลั้น ความขยันหมัน่เพียร ความเมตตากรุณา ความสามัคคี โดย 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุน ให้การยกย่องชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้ทราบ 
โดยทั่วกันโดยทำเป็นประจำโดยต่อเนื่อง 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบำเพ็ญตนให้เป็น 
ประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสารธารณสถาน  
การให้ความรู้แก่เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง มีการปรับแก้ไข มี 
การเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ 

4. จัดอบรมประจำวันหน้าเสาธง ประชุมระดับ สวดมนต์ไหว้พระ อบรมด้วยวิธีการและ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิธีการเรียน ศีลธรรม จรรยา 
มารยาท และวัฒนธรรม ประเพณี  กิจกรรมส่งเสริมการเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์และโรงเรียน 

5. จัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
การประกาศชมเชยนักเรียนที่ประพฤติดี มีระเบียบวินัยเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป  
มอบประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนเด่นพิเศษ เช่น ประพฤติดี  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  
 

เป้าหมาย   1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์   

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคณุธรรมอัตลักษณ์ .มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ 

ครอบครัว  ผู้อืน่ และสังคมโดยรวม   

3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษา 

ศีลธรรม มีความกตัญญู และรักษ์สิ่งแวดล้อม   
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รายละเอียดการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม พ.ค.65 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
3. ดำเนินงานตามแผน 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 -  

     3.1  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-  ก ิจกรรมว ันอาสาฬหบ ูชาและ           

วันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 
26 พฤษภาคม 2565 
23 กรกฎาคม 2565 

 
15 กมุภาพันธ์ 2566 

 นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
นายธวัชชัย เดือนขาว 

    3.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
1 ก.ค. 65 
2 ส.ค. 65 
1 ก.ย. 65 
1 พ.ย. 65 

- นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
นายธวัชชัย เดือนขาว 

หัวหน้าและรองหัวหน้า
ระดับชั้น 

สภานักเรียน 
    3.3 กิจกรรมร้องเพลงชาติ/สวดมนต์ 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66  นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
    3.4 กิจกรรมพุทธิมารยาทไทย ไหว้สวย 
ยิ้มใส  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66  นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
นายธวัชชัย เดือนขาว 

    3.5 กิจกรรมเด็กดีศรีพุทธ ิ 
1. นักเรียนกตัญญู 
2. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
3. เรียนด ี
4. มีจิตสาธารณะ 
5. ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
6. ประพฤติดี มีวินัย 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66  นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
นายธวัชชัย เดือนขาว 

ครูที่ปรึกษา 

    3.6 กิจกรรมจิตสาธารณะ 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66  นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
นายธวัชชัย เดือนขาว 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - ผู้บริหาร 
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2566 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม มีนาคม 2566 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
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หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
การประเมินผลกิจกรรม 1. แบบประเมินกิจกรรม 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

     3. ภาพถ่าย 
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กิจกรรมที ่3  
โรงเรียนสุจริต 

 
วัตถุประสงค ์ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปญัญา การป้องกัน 
                         การทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการ 
                         ทุจริตทกุรูปแบบ   

 
เป้าหมาย   1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมใน 

ระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนใน 

สังคมในการตอ่ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม พ.ค.65 - นายธวัชชัย  เดือนขาว 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - นายธวัชชัย  เดือนขาว 
3. ดำเนินงานตามแผน 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 2,000  

3.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
- การบริหารจัดการหลักสูตรต้าน

ทุจริต 
- แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริต 

ไปใช ้
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอน 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

3.2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
-  จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร

ประชาส ัมพ ันธ ์ ให ้แก ่คร ู  บ ุคลากร และ
นักเรียนภายในโรงเรียน 

- ประชุมวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์
ในบริษัทสร้างการดี 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- คิดค้นสูตรการผลิต และออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและน่ารับประทาน 
- จัดจำหน่ายภายในโรงเรียน 
-  ทำบ ัญช ีรายร ับ – รายจ ่ายใน

โครงการ 
- สรุปผลการดำเนินการและถอด

บทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
3.3 กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 

- ประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 

- แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 

- ดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 

- สรุปผลและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นายธวัชชัย เดือนขาว 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - ผู้บริหาร 
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2566 - นายธวัชชัย  เดือนขาว 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม มีนาคม 2566 - นายธวัชชัย  เดือนขาว 

 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายธวัชชัย  เดือนขาว 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
การประเมินผลกิจกรรม 1. แบบประเมินกิจกรรม 

     2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

     3. ภาพถ่าย 
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กิจกรรมที ่ 4 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน 
                         ชีวิตประจำวัน 
                     2. เพื่อใหผู้้บริหาร ครู นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 
                         ปฏิบัติได้จริง 
 
เป้าหมาย   1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อยละ 80 มีอุปนิสัยพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ในการ 

                         ดำเนินชีวิตประจำวัน 

                     2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ 80 เกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่  

                         การปฏิบัติได้จริง 

 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม พ.ค.65 - นางสาวสิริการย์  

พรเมธีเตชสุทธิ์ 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 - นางสาวสิริการย์  

พรเมธีเตชสุทธิ์ 
3. ดำเนินงานตามแผน 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 3,000  

3.1 กิจกรรมดำเนินการตามรอยเท้าพอ่อยู่
อย่างพอเพียงสู่การจัดทำบัญชีครัวเรือน 

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นางสาวสิริการย์  
พรเมธีเตชสุทธิ์ 

3.2 กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนปฏิบัติการโรงเรียน
และแผนการจัดการเรียนรู้  

17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นางสาวสิริการย์  
พรเมธีเตชสุทธิ์ 

๓.๓ กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - นางสาวสิริการย์  
พรเมธีเตชสุทธิ์ 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม 17 พ.ค.65-1 มี.ค.66 - ผู้บริหาร 
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2566 - นางสาวสิริการย์  

พรเมธีเตชสุทธิ์ 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม มีนาคม 2566 - นางสาวสิริการย์  
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พรเมธีเตชสุทธิ์ 

 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล  
การประเมินผลกิจกรรม 1. แบบประเมินกิจกรรม 

     2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

     3. ภาพถ่าย 
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ตารางแสดงรายละเอียดทรพัยากรและคา่ใช้จ่าย 

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1) โรงเรียนคุณธรรม 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

ประเภทค่าใชจ้่าย 

วัสด ุ

ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 

ครุภัณฑ ์
อื่น ๆ 

1 วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 

  5,000   ✓   

2          
3          

รวมเงิน 5,000 
หมายเหต ุทำเครื่องหมาย 
✓ ลงในประเภท

ค่าใช้จ่าย 
 
2) โรงเรียนวิถีพทุธ 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

ประเภทค่าใชจ้่าย 

วัสด ุ

ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 

ครุภัณฑ ์
อื่น ๆ 

1          
2          
3          

รวมเงิน  
หมายเหต ุทำเครื่องหมาย 
✓ ลงในประเภทใช้จ่าย 

 
 



54 
 

3) โรงเรียนสุจริต 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

ประเภทค่าใชจ้่าย 

วัสด ุ

ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 

ครุภัณฑ ์
อื่น ๆ 

1 วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

  2,000   ✓   

2          
3          

รวมเงิน 2,000 
หมายเหต ุทำเครื่องหมาย 
✓ ลงในประเภทใช้จ่าย 

 
4) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

ประเภทค่าใชจ้่าย 

วัสด ุ

ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 

ครุภัณฑ ์
อื่น ๆ 

1 กระดาษปรู๊ฟโรเนียว 1๕ รมี ๖๐ ๙๐๐ ✓     
2 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม ๕ รีม ๙๕ ๔๗๕ ✓     
3 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม 1 รีม ๘๐ ๘๐ ✓     
4 วัสดุสำหรับจัดกิจกรรม 

ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

  1,545   ✓   

รวมเงิน 3,000 
หมายเหต ุทำเครื่องหมาย 
✓ ลงในประเภทใช้จ่าย 
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สรุป งบประมาณของโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และธรรมาภิบาล 
  ในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ลำดับ ประเภทค่าใชจ้่าย รวมเงิน แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน 
1 ค่าวัสดุ ๑,๔๕๕ 

  เงินอุดหนุนรายหัวฯ (เรียนฟรี 15 ปี) 
  เงินรายได้สถานศึกษา 
  เงินอื่น ๆ 

10,000 

2 ค่าตอบแทน  
3 ค่าใช้สอย 8,545 
4 ค่าครุภัณฑ ์  
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 
 

 


