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ค าน า 

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรยีนสุวรรณภูมิวิทยาลยั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึง่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจติส านึก และปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สจุริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรยีนสุวรรณภูมวิิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 256๓ ประกอบด้วยสาระส าคญั คือ ส่วนที่ 1บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง สว่นท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสวุรรณภูมิวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ แสดงรายละเอียด วิสยัทัศน์ พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
ความเชือ่มโยงของการจัดท าแผนและข้อมลูชือ่โครงการ ตวัชีว้ัด ค่าเป้าหมายและงบประมาณ  
 ขอขอบพระคุณผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความรว่มมือในการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตโรงเรียนสวุรรณภูมวิิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัตริาชการลดน้อยลง 
 

 
โรงเรียนสวุรรณภูมวิิทยาลัย 
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

  
ความเป็นมา 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสยีต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสนิบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากข้ึน
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชือ่มโยงไปสูอ่าชญากรรมอื่น ๆ  มากมายและ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครฐัและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการสง่เสริมการ
บริหารราชการแผ่นดนิท่ีมีธรรมาภิบาลและการปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐัข้อ 
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพเพือ่ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง การอนญุาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใชเ้วลานาน 
ซ้ าซ้อนและเสยีค่าใช้จ่ายท้ังของภาครฐัและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคสว่นในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรฐับาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้
สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างบรูณาการโดยใหป้ระชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนรว่ม โปร่งใส เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยา่งแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดลุอ านาจ 
ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบยีบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ัง
พัฒนาและเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่งมีจรรยาบรรณและต่อเนือ่ง โดย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วตอ่เนือ่ง และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคดิในการปรับปรุงยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทยต์่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชญิอยูจ่ริง ตอ้งมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตรช์าติฯ การแปลงยุทธศาสตรช์าติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตา
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ                               
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ในทุกปีงบประมาณท้ังนีเ้พื่อให้เกิดการบูรณาการความรว่มมือจากทุกภาคส่วนในการตอ่ต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพือ่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมือ่วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการตอ่ต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการตอ่ต้านการทุจริต สกัดก้ันการทจุริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่ารอ้ยละ ๕๐ เพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สว่นราชการและหนว่ยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการโรงเรียนสวุรรณภูมวิิทยาลยั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ฉบับนี ้
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จึงได้จดัท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพือ่เป็นกรอบทิศทางในด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อนัจะส่งผลให้การทุจริตใน
การปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอ้ยลง  
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ข้อมูลของโรงเรยีนสวุรรณภมูิวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

ข้อมูลทัว่ไป  
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๐๘ หมู่ ๓ ถนนปัทมานนท์ ต าบลสระคู อ าเภอสวุรรณภูม ิ

จังหวัดรอ้ยเอ็ด ๔๕๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๓๒๔๖๐ โทรสาร ๐๔๓-๕๘๐๖๔๙  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีเขตพื้นท่ีบริการ ๕ ต าบล ได้แก่ ต าบลดอกไม้ ต าบลสระคู 
ต าบลทุ่งศรีเมือง ต าบลทุ่งกุลาและต าบลนาใหญ ่
 

ข้อมูลด้านการบรหิาร 
ช่ือ – สกุลผู้บริหาร  นายเทพรังสรรค์   สุวรรณโท  วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโทสาขา         

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา ๒ ปี  

ผู้ช่วยผู้บริหาร ๔ คน 
ชื่อ นายภูษิต  สอนสนาม  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  

         ชื่อ นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น   วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อ นายพงศกร โสรถาวร วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อ นางรุง่นภา  มาศจันทร์     วุฒิการศึกษาสูงสุด  กษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
เป็นรูปคบเพลิงท่ีมีแสงสว่างโชติชว่งอยู่ตลอดเวลา ท่ีก้านคบเพลิง  มีอักษรย่อ  ส.ว. 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
ปญฺญาโลกสมึฺปชฺโชโต. แปลวา่  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 

ค าขวญัของโรงเรียน 
ความรู้ดี  มีวินัย 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“ยิ้มง่าย  ไหว้งาม” 

 

สีประจ าโรงเรียน 
เขียว – เหลือง 
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ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรยีนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓)  
 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒๐ ๑๒๔ ๒๔๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๕๕ ๑๔๐ ๒๙๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๔๙ ๑๔๙ ๒๙๘ 

รวม ๔๒๔ ๔๑๓ ๘๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐๖ ๑๗๑ ๓๗๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๔ ๑๘๖ ๓๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๓ ๑๖๒ ๒๕๕ 

รวม ๔๑๓ ๕๑๙ ๙๓๒ 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๘๓๗ ๙๓๒ ๑,๗๖๙ 

 
ข้อมูลบคุลากร 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
การสอนเฉล่ีย ชาย หญิง ต่ ากวา่ ป. ตร ี ป. ตร ี สูงกว่า ป. ตร ี สูงกว่า ป.

โท 
ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ - ๕๐ ๒๖ 
รองผู้อ านวยการ ๒ ๒ - - ๔ - ๓๕ ๒๑ 
ครูประจ าการ ๒๙ ๖๒ ๑ ๓๓ ๕๖ ๑ ๓๘ ๑๘ 
พนักงานราชการ ๒ ๒ - ๔ - - ๓๖ ๑๐ 
ครูอัตราจ้าง ๓ ๔ - ๗ - - ๒๘ ๕ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ - - ๑ - - ๓๕ ๘ 
นักการ/ภารโรง ๑ - ๑ - - - ๔๖ - 
ลูกจ้างชั่วคราว ๘ ๓ ๑๑  - - ๔๔ - 

รวม ๕๑ ๘๑ ๑๒ ๕๗ ๖๒ ๑ ๓๙ ๑๖ 
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 ครูผู้สอนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจา้ง รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวมทั้งส้ิน 
ภาษาไทย ๓ ๗ - - - - ๓ ๗ ๑๐ 
คณิตศาสตร ์ ๔ ๙ - - - - ๔ ๙ ๑๓ 
วิทยาศาสตร ์ ๗ ๒๒ - ๑ - ๑ ๗ ๒๔ ๓๑ 
สังคมศึกษาฯ ๖ ๗ - - ๑ - ๗ ๗ ๑๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ - ๒ - ๑ ๒ ๗ ๒ ๙ 
ศิลปะ ๓ ๓ - - - - ๓ ๓ ๖ 
การงานอาชีพฯ  ๑ ๔ - - - - ๑ ๔ ๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑ ๑๐ - ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๒ ๑๔ 
ฝ่ายสนับสนนุ/เจ้าหน้าท่ี - - - - ๑ - ๑ - ๑ 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - - - - - - - 
ครูต่างชาต ิ - - - - ๒ - ๒ - ๒ 
ช่างครุภณัฑ์ ๓ - - - - - - - - - 
พนักงานบริการ ๑ - - - - - - ๑ - ๑ 
ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - ๘ ๓ ๑๑ 

รวมทั้งส้ิน ๒๕ ๖๒ ๒ ๒ ๖ ๔ ๔๖ ๗๑ ๑๑๗ 
 
 

 ข้าราชการคร ูจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ/อันดบั ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครู / เชี่ยวชาญ / คศ.๔ - - - 
ครู / ช านาญการพเิศษ / คศ.๓ ๒๓ ๔๙ ๗๒ 
ครู / ช านาญการ / คศ.๒ ๔ ๗ ๑๑ 
ครู / คศ.๑ ๔ ๗ ๑๑ 
ครูผู้ชว่ย ๑ ๑ ๒ 

รวม ๓๒ ๖๔ ๙๖ 
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บทบาทอ านาจหน้าที ่
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เป็นหนว่ยงานท่ีอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ดังนี ้

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จา่ยงบประมาณ 

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสรมิการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผูเ้รียน 

๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมท้ังระเบยีบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 

๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงาน ตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนนิงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรยีน ท้ังท่ีเป็นราชพัสดุ และทรัพยส์ินอื่น ๆ ตามระเบยีบท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการก าหนด 

๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชมุชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น  

๑๐. ปฏบิัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรอืตามท่ีได้รบัมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายก าหนดให ้

 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสวุรรณภูมวิิทยาลัย ดังนี ้
 ๑. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  
           ๒. กลุ่มบริหารวชิาการ 
           ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           ๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 



                                                                         โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนสวุรรณภูมวิิทยาลัย 

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
นายเทพรังสรรค์   สุวรรณโท 

เครือข่ายผู้ปกครอง-ครู 

งานส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 
งานพัฒนาวิชาการ/หลักสูตร 
งานทะเบียนนักเรียน 
งานวัดผลและประเมินผล 
งานนิเทศภายในสถานศึกษา 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและกิจกรรมทั่วไป 
งานห้องสมดุและแหล่งเรียนรู ้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานแนะแนว 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
งานโครงการพเิศษ 
งานจัดการเรียนการสอน 
งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
งานเศรษฐกิจพอเพียง 
งานสารสนเทศ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

งานส านักงานกลุ่มบรหิาร  
    งบประมาณ 
งานธุรการ/สารบรรณ 
งานแผนงาน/งบประมาณ 
งานบรหิารการเงนิและบัญช ี
งานบรหิารพัสดุและสินทรัพย ์
งานจัดระบบควบคุมภายใน 
งานยานพาหนะ 
งานปฏิคม 
 

 

งานส านักงาน 
งานบุคลากร 
งานทะเบียนประวัติและ 
    บ าเหน็จความชอบ 
งานกิจกรรมและสมาคมศิษย์เก่า 
    โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
งานก ากับการปฏิบัตริาชการและวันลา 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
งานกิจการนักเรียน 
งานก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานพัฒนาบุคลากร 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพตดิ 
งานระดับชั้นและครูทีป่รึกษา 
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

งานวิทยุสื่อสารและจราจร 

 

งานส านักงาน 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้าอาคาร 
งานโสตทัศนศึกษา 
งานอนามัยโรงเรียน 
งานโภชนาการ/โรงอาหาร 
งานโรงเรียนและชุมชน 
การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางรุ่งนภา มาศจันทร์ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
นายภูษิต สอนสนาม 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายพงศกร โสรถาวร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น 



 วิสัยทศัน์ (VISION) 
ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานสากล มีความรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 พันธกิจ (MISSION 
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษา 

และมาตรฐานสากล และมีทักษะวชิาชีพ   
๒. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี มีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อตอ่การพัฒนาผู้เรยีนอยา่ง
รอบด้าน 

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างหลากหลาย บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการด้วยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
เป้าประสงคห์ลัก(GOAL) 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่
มาตรฐานสากล และมีทักษะวิชาชีพ 

๒. ครูจัดกระบวนการเรยีนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  มีการวัดและ
การประเมินท่ีหลากหลาย มีคุณภาพเอือ้ต่อการพัฒนาผูเ้รยีนอย่างรอบด้าน 

๓. หลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล อย่างหลากหลาย บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพ SAMAN Model อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 

๕. ระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ 
๖. สร้างภาคเีครือข่ายร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษา 

กุลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธ์ที่ ๕. การสร้างภาคีเครือข่ายรว่มพัฒนา   
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนสุวรรณภูมวิทิยาลัย 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมอืการประเมินเชิงบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หนว่ยงานภาครฐัมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชือ่ว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครือ่งมือการประเมินมาใช้
ประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้เริ่มด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานภาครฐั 
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท้อนได้จากการรบัรู้
ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายในและผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี ้
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมอื ได้แก่ 
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้สว่นเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   3) แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้สว่นเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
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 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 การจัดท าแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๓ มีแนวทางและขัน้ตอนดังต่อไปนี ้
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสวุรรณภูมิวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๓ โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 ๓. เสนอแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการโรงเรยีนสุวรรณภูมิวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๓ ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหนว่ยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ๒  
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ป ีเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดงันั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตรช์าติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพือ่ให้บรรลุ
วิสัยทัศน“์ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชวีิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังน้ี 
 1. ด้านความมัน่คง 
 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรว่มมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรกัษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรา้งฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
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 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดบัผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชือ่มโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทย 
 4. ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดลอ้มและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอ่การด ารงชวีิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสือ่สารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสรา้งการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 (2) วางระบบบรหิารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุม่น้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิง่แวดลอ้ม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครฐั  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชวีิต อย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
 ๑) เพือ่พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพือ่พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมอืงดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบับทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตรช์าติ  
 ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รูร้ักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพือ่น าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลือ่มล้ าภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทักษะการ
เรียนรูใ้นศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพือ่การบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชีว้ัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเปา้หมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาต ิ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพือ่สร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน ์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคสว่น 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจรติและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

จากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเ้กิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแตป่ฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝงัความพอเพียง มีวินัย ซื่อสตัย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตวัแทน 
ท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมอืงที่ดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม และเสริมสรา้งให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและตอ่ต้านการทุจรติในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยทุธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดงันี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวยั
ตั้งแต่ปฐมวัยใหส้ามารถแยก
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตวัและ
ผลประโยชนส์่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์สว่นรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อยา่งจริงจัง 
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๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกลอ่มเกลาทาง
สังคมเพื่อตา้นทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสงัคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพือ่สร้างพลเมืองที่ด ี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตัง้แต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครือ่งมือการสือ่สารทางสังคมเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกลอ่มเกลาทางสงัคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครือ่งมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกลอ่มเกลาทางสังคม
และการปฏิบัตงิานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปอ้งกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีสว่นรว่มของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวงั ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกตอ่เหตุการณ์ทางสงัคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรอืกฎหมาย และผลักดันใหเ้กิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผา่นมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกรอ้งที่สอดคล้องรว่มกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรฐับาลและเจ้าหน้าท่ีรฐั 
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไมอ่ดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดกต็าม ย่อมสะท้อนใหเ้ห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแนว่แน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบรหิารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปรง่ใส
ปราศจากการทุจริตประพฤตมิิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบตอ่เจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตอัน
แน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเนน้ให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการน าเจตจ านงทางการเมอืงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจรติ 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจา้หน้าท่ีรฐั 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจา้หน้าท่ีรัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรฐัโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรฐั 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคสว่น
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 
ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความรว่มมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัตเิจตจ านงทางการเมอืงในการปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพือ่ให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจดัตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนตอ่ต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณตอ่นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มกีารเลอืกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปอ้งกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชงินโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียตอ่การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึง่จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบวา่การทุจริตเชิงนโยบายมักเกดิ
จากการใช้ชอ่งว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตรช์าตวิา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ จึงได้
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกนัการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ข้ันการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
(Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสยีงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิ
บาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชีว้ัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัตใินการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวเิคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปรง่ใสในกระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารง
ต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม 
หรือเปน็ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝ่าย
บริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพือ่เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
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๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน า
นโยบายไปปฏิบัต ิ

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรบัการส่งเสริมภาคธรุกิจเอกชน 
สื่อมวลชนและประชาชนใหเ้ข้ามามีส่วนรว่มในการ
ตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชงินโยบายในองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสรา้งองค์ความรูใ้นการตรวจสอบ
การทุจริตเชงินโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอยา่งโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพือ่ลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกดิยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัย
ท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท้ังภาครฐั และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพิ่มประสิทธภิาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจรติในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนรว่มกับระบบการปอ้งกนัการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพือ่ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยบัยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพือ่ยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู ่
การปฏิบัต ิ

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ลดปญัหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพือ่ลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีรัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่เปิดโอกาสให ้
ประชาชนสามารถศึกษา เรยีนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรือ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสือ่สาร 
สาธารณะเชิงสรา้งสรรค์เพือ่ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพือ่ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสือ่สารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพือ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
เพื่อเชือ่มโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดชันีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเปน็ตัวอยา่งองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

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

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสญัญา 
สหประชาชาติว่าดว้ยการตอ่ต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัตเิชิงป้องกันเพื่อตอ่ต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐใหร้องรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกนัการจัดซื้อจัดจา้งและการจดัการคลังของรฐั 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตรท่ี์มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหส้ามารถด าเนนิการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพิ่มประสิทธภิาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการรว่มกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การด าเนินงานให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเรว็และ
มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น คดกีารทุจริตจะถูกด าเนนิการอย่างรวดเรว็ และผู้กระท าการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนกัและเกรงกลวัท่ีจะกระท าการทุจริต อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

 
 

 



21 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยทุธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรบัเรื่องร้องเรยีนของหนว่ยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชือ่มั่นและความไว้วางใจตอ่ระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพยส์ินและหนีส้ิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพยส์ินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนี้สนิให ้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทจุริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีม ี
ความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจรติ 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครฐั 
ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช ้
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลอ้งกับ
สนธิสญัญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรอืปรบัปรุงกฎหมายใหเ้ท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรอืปรบัปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธสิัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธสิัญญา เพือ่ให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งดว่น และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนว่ยงานภาครฐัต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมลูประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจรติ 
5.3 การประสานความรว่มมือกับองค์กรสือ่มวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกบัข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
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๖. การเพิ่มประสิทธภิาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ใหเ้บาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเชือ่ถือและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวลัหรอืสิง่จูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู ้
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจา้หน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพรเ่ปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธภิาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหวา่งประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวเิคราะห์ประเด็นการประเมินและวธิีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรดั ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรอืปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี 
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู ้
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใชส้ าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ยกระดับดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
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2. บูรณาการเปา้หมาย
ยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพือ่ยกระดับดัชน ี
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดบัดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 
ด้านท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดนิท่ีมีธรรมาภิบาลและการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบดว้ยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดลุยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหนา้ท่ีซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเปน็อุปสรรคต่อการท ามา
หากินและการด ารงชวีิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจา้หนา้ท่ีบางส่วนกลายเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาประเทศเพราะ
ติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยงัมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไม่อาจ
ใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนญุาตซ้ าซ้อน 
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเปน็จนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สรา้งความไม่เป็นธรรมและเหลือ่มล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือและความสะดวกหรอืยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี ้

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรอืหนว่ยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหนว่ยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าท่ีซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรอืมีเส้นทาง 
การปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวธิีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปรง่ใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรงุค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี การบริหารจัดการภาครฐัแบบใหม่ 
การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนนิการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ 
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธภิาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะ
หน้าไปตามล าดับความจ าเปน็ และตามท่ีกฎหมายเอื้อใหส้ามารถด าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเรว็ ประหยัด 
และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาด าเนนิการ 
ท่ีรวดเรว็ และระบบอุทธรณท่ี์เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจา้หน้าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสญูเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนา้ 
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จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน 
เป็นส าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรฐัให้มีประสทิธิภาพ สามารถให้บริการเชงิรุก 
ท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์จากประชาชนในต่างจงัหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังสว่นกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บรกิารหลากหลายซึ่งจะจัดตัง้ตามท่ีชุมชนต่าง ๆ เพือ่ให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธภิาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตยส์ุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพเพือ่ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น สรา้งภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดชอ่งโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนญุาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครฐัและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพือ่ให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตประพฤต ิ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครฐัทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคญัเรง่ด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏริูปทุกรูปด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชือ่ถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปญัหา เชน่ การจัดซือ้จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ท่ี การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินจิฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ท่ีของรฐั 
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เก่ียวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์) 

ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจรญิเศรษฐศิลป์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจรติ ดังนี้ 

นายธีระเกียรติ เจรญิเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบา้น ตามน้ าใด ๆ ท้ังสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชือ่หรอืทีมงานท้ังสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจรญิ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ท้ังสิ้น 
สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตข้ึนมาเกลียดการโกง หรือเติบโตข้ึนมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ 
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 
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 ค าสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ 
    (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพือ่สกัดก้ัน
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจา้งของสว่นราชการและหนว่ยงานของรฐัให้หวัหน้าสว่นราชการและหวัหน้า
หน่วยงานของรฐัมีหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เปน็ไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนสุวรรณภูมวิทิยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจดัการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  

๑. บุคลากรมีจิตส านึกและพฤตกิรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน ์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม  

๒. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรอืสูงกว่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนสวุรรณภูมิวิทยาลัย 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีสว่นรว่มในการผลักดันให้เกิดสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้ารว่ม โครงการ/กิจกรรมสรา้งความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชงิคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะท่ีไม่ทนต่อการทุจรติโดยเริ่มต้ังแต่การป้องกันและการสรา้งสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพยีง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ท่ีมี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสยีสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกกลุ่มบริหารงานในโรงเรียนสวุรรณภูมิ
วิทยาลัย มีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์และตวัชีว้ัดความส าเรจ็เพือ่ให้ทุกกลุ่มบริหารงานในโรงเรียนสวุรรณภูมิวิทยาลัย น าไปก าหนด
เป็นแผนงานโครงการตอ่ไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับ
มีจติส านึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองด ี
มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด่า
เนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสตัย์สุจรติ 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
- การออก/ตดิตามแนวทาง
การปฏบิัติเกีย่วกบัการให้
และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏบิัตใิห้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริม
การต่อต้าน 
การทุจริต 

1. ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการปฏบิัติงาน
ตามแนวทางปฏิบตั ิ

- 

๒.สร้างจิตส านกึที่ตัว
บุคคลใหต้ระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจรจิริต ให้
ด ารงตนอยา่งมีศักดิ์ศรี
และมีเกียรตภิมูิ  

๒.ปลูกฝังและสร้างจิตส านกึ
และค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนตอ่การทุจริต  
- จัดประชุมการสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร 

๒. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
มีความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังใหม้ี
ทัศนคติและค่านยิมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจรติ 

๒,๐๐๐ 

๓. ปรับฐานความคดิ
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด่าเนินงาน 

๒. ปรับฐานความคดิ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวั
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏบิัติการ 
"การกระท่าที่ถือเปน็เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

๒. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเปา้หมายมคีวาม
ตระหนัก 
และปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้เป็นไป
ตามแนวทางเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2,๐๐๐ 

๓. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบตัิงานเพื่อ
ต่อตา้นการทุจริต 

๓. ส่งเสริมกิจกรรมท าความ
ดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยึดหลักพอเพียง มีวนิัย 
สุจริต จิตสาธารณะ 
 

๓. ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับคณุธรรม
และจริยธรรมและสามารถ
น าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบตัิหนา้ที ่

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของหนว่ยงานให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทจุริตหรอืท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัย
ท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

1.โรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลยั 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเปน็ไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๘๕  
 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดา่เนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 
- แต่งตัง้คณะกรรมการ
ส่วนกลางในการเตรยีมการรับ
การประเมิน ITA 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนรับการประเมิน 
- สร้างความตระหนกัและ
ความเข้าใจกบับุคลากรใน
สังกัด 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) 

- 

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรด์้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
สู่การปฏิบตั ิ

2. การจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียนสุวรรณภมูิ
วิทยาลยั ประจ าปี 256๓ 
- จดัท าคู่มือแนวปฏิบตัิในการ
ท างานของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์
-ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณของ 
โรงเรียนสุวรรณภมูิวิทยาลัย 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ประจ าป ี256๓ 
-แนวปฏิบตัิในการ
ด าเนินงานกลุม่บริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์
-เจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิงานได้
อย่างถกูต้องและ
ตรวจสอบได ้

- 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ด ี
ในองค์กรทั้งภายใน
และภายนอกให้เกิด
ความเช่ือมั่นใน
กระบวนการท างาน 
ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริต 

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อตา้นการทุจริต 

3.๑ สร้างสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถงึได้งา่ย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให ้
บุคลากรรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการต่อตา้นการทุจริต 
- ประกาศเจตจ านงสุจรติ 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อตา้นการทุจริต 
- Backdrop ขนาด ๑.๘ × 
๒.๔ เมตร ภายใตห้ัวข้อ 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ ์
ในดา้นการต่อต้านการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

๕,๐๐๐ 
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“โรงเรียนสุวรรณภมูิวิทยาลัย
ร่วมสร้างสังคมให้ทนัต่อการ
ทุจริต” 
๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
การบูรณาการความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทาง
ของแผนแมบ่ทบูรณาการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติชอบ ระยะเวลา 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของกลุ่มเปา้หมาย
ทุกระดับ 

4. การจดัท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อตอ่ตา้น 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน่าเสนอขอ้มูล) 

- 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริต โรงเรียนสวุรรณภูมวิทิยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค.  
๖๒ 

พ.ย.  
๖๒ 

ธ.ค.  
๖๒  

ม.ค.  
๖๓ 

ก.พ.  
๖๓  

มี.ค.  
๖๓  

เม.ย.  
๖๓  

พ.ค.  
๖๓  

มิ.ย.  
๖๓  

ก.ค.  
๖๓  

ส.ค.  
๖๓  

ก.ย.  
๖๓  

๑. การประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย  

๑. ร้อยละของความ ส าเร็จใน
การปฏบิัติงานตามแนวทาง
ปฏิบตัิ  

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤตกิรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  

-             ทุกกลุ่ม

บริหารงาน 

- การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสตัย ์ 

  ๕,๐๐๐              

- การออก/ตดิตามแนวทาง
การปฏบิัติเกีย่วกบัการให้
และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏบิัตใิห้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง ใน
การส่งเสริมการต่อตา้นการ
ทุจริต  
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค.  
๖๒ 

พ.ย.  
๖๒ 

ธ.ค.  
๖๒  

ม.ค.  
๖๓ 

ก.พ.  
๖๓  

มี.ค.  
๖๓  

เม.ย.  
๖๓  

พ.ค.  
๖๓  

มิ.ย.  
๖๓  

ก.ค.  
๖๓  

ส.ค.  
๖๓  

ก.ย.  
๖๓  

๒. ประชุมการสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร” 

๒. ร้อยละของจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทศันคติและค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจรติ 

 ๒,๐๐๐             ทุกกลุ่ม
บริหารงาน 

๓. ปรับฐานความคดิ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวั
และผลประโยชน์ 

๓. ปรับฐานความคดิบคุลากรให้
สามารถแยกระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ 

 ๒,๐๐๐             ทุกกลุ่ม
บริหารงาน 

- การประชุมเชิงปฏบิัติการ 
"การกระทาที่ถือเปน็เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"  
 

                

๔. ประชุมปฏิบตัิการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารงานตามรอยพระ
ยุคลบาท  
 

๔. ร้อยละของจานวน  
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับคณุธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนาความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้ 
ในการปฏิบตัิหนา้ที  
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แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค.  
๖๒ 

พ.ย.  
๖๒ 

ธ.ค.  
๖๒  

ม.ค.  
๖๓ 

ก.พ.  
๖๓  

มี.ค.  
๖๓  

เม.ย.  
๖๓  

พ.ค.  
๖๓  

มิ.ย.  
๖๓  

ก.ค.  
๖๓  

ส.ค.  
๖๓  

ก.ย.  
๖๓  

๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสของโรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลยั (ITA)  

ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนนิ
งานเพิ่มสูงขึน้        
(ร้อยละ ๘๕)  

-             ทุกกลุ่ม
บริหารงาน 

- แต่งตัง้คณะกรรมการ
ส่วนกลางในการเตรยีมการ
รับการประเมิน ITA  

               กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

- การประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนรับการประเมิน  

               กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

- สร้างความตระหนกัและ
ความเข้าใจกบับุคลากรใน
สังกัด  

               กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



 


