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คำนำ 
  แผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=งบประมาณ 2564 

ดำเนินการภายใต9โครงการเสริมสร9างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล9องกับแผนแมTบทภายใต9ยุทธศาสตรUชาติ ประเด็น การตTอต9านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรUชาติวTาด9วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-

2564) โดยเป`นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรU ประเด็นการ

ป/องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต9แนวทางหลัก 3 

แนวทาง ประกอบด9วย 1) สร9างจิตสำนึก และปลูกฝeงความซื่อสัตยUสุจริต 2) สร9างกลไกป/องกันการทุจริต 

และ 3) เสริมสร9างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

  แผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 

25645 ประกอบด9วยสาระสำคัญ คือ ส"วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป`นมาการป/องกันการทุจริต บท

วิเคราะหUสถานการณUทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา (ITA) ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส"วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข3อง ได9แกT ยุทธศาสตรUชาติ นโยบาย 

และคำสั ่งที ่เกี ่ยวข9อง ส"วนที ่ 3 แผนปฏิบัติการป>องกันการทุจริตโรงเรียนบ3านโคกแปะ ประจำป=

งบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศนU พันธกิจ และยุทธศาสตรUของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลTาว 

ความเช่ือมโยงของการจัดทำแผน และข9อมูลช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและคTาเป/าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหนTวยงานและผู9มีสTวนเกี่ยวข9องที่ให9ความรTวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป/องกันการทุจริต โรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อเป`นกรอบทิศทาง

ในการดำเนินการป/องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล9องกับยุทธศาสตรUชาติ และนโยบายสำคัญ อัน

จะสTงผลให9การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน9อยลง 

 
                                                                         โรงเรียนบ9านโคกแปะ  
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ส#วนที่ 1 บทนำ 

ความเป'นมา 

  การทุจริตในสังคมไทยระหวTางชTวงเวลากวTาทศวรรษ สTงผลเสียตTอประเทศอยTางมหาศาล

และเป`นอุปสรรคสำคัญตTอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป̀น

ทุจริตทางตรงไมTซับซ9อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ9าง ในปeจจุบันได9ปรับเปลี่ยนเป`นการทุจริตท่ี

ซับซ9อนมากขึ ้นตัวอยTางเชTน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข9ามแดนข9ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสูT

อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและสTงผลกระทบทางลบในวงกว9าง 

  ปeจจุบัน ทุกภาคสTวนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข9ามามีสTวนรTวมในการป/องกันและ

ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน9าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยTางไรก็ตาม การรับรู9การทุจริตของ

ประเทศไทยยังจำเป`นต9องได9รับการพัฒนา อันสะท9อนได9จากดัชนีการรับรู9การทุจริตของประเทศไทยจากข9อมูล

ดัชนีวัดภาพลักษณUคอรUรัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ป= 2563 ประเทศไทยได9 36 คะแนน โดย

มีคะแนนเทTากับป= 2562 โดยในป=นี้จัดอยูTในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก 

แสดงให9เห็นวTา ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรUรัปชันอยูTในระดับสูง และสมควรได9รับการแก9ไขอยTางเรTงดTวน ซ่ึง

แผนแมTบทภายใต9ยุทธศาสตรUชาติ ประเด็น การตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได9กำหนดเป/าหมายหลัก

เพื่อให9ภาครัฐมีความโปรTงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผTานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือ

ป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให9ความสำคัญกับการปรับและหลTอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุTม 

ในสังคมให9มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดม่ันในความซื่อสัตยUสุจริต และการสTงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ 

ตTอต9านการทุจริตในหนTวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปeญหา และพลวัตการทุจริตของแตTละ 

หนTวยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข9องในการปราบปราม

การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรUชาติวTาด9วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 

2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนUวTา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต9านทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร9างวัฒนธรรมตTอต9านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการทุกภาคสTวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป/องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให9มี

มาตรฐานสากล” พร9อมท้ังกำหนดเป/าประสงคUเชิงยุทธศาสตรUวTา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู9การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกวTาร9อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคUเพื ่อสร9างสังคมที ่มี

พฤติกรรมรTวมต9านการทุจริตในวงกว9าง และมีปeจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคU คือ ทุกภาคสTวน

รTวมสTงเสริมการกลTอมเกลาทางสังคมและสTงเสริมการเรียนรู9ในทุกชTวงวัยตั้งแตTปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและ
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ความรTวมมือทุกภาคสTวนในการเปลี่ยนสภาพแวดล9อมที่นำไปสูTสังคมที่มีคTานิยมรTวมต9านทุจริต และมี

วัตถุประสงคUที ่สำคัญอีกประการหนึ ่ง คือ สร9างนวัตกรรมในการตTอต9านการทุจริต มีกลไกป/องกัน 

การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปeจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงาน 

ด9านป/องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูTการทำงานเชิงรุก สามารถป/องกันการทุจริตได9อยTางเทTาทันและมี

ประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหวTางองคUกรที่เกี ่ยวข9องกับการป/องกันการทุจริตอยTางเป̀น

รูปธรรม โดยมีกลุTมเป/าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรFที่ 1 สร3าง
สังคมที่ไม"ทนต"อการทุจริต โดยดำเนินการผTานกลยุทธUการปรับฐานความคิดทุกชTวงวัย ตั้งแตTปฐมวัยให9

สามารถแยกแยะระหวTางผลประโยชนUสTวนตนและผลประโยชนUสTวนรวม และสTงเสริมให9มีระบบและ

กระบวนการกลTอมเกลาทางสังคมเพื่อต9านทุจริต พร9อมทั้งเสริมพลังการมีสTวนรTวมของพลเมือง (Civic 

Participation) และบูรณาการทุกภาคสTวนเพื่อตTอต9านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรFที่ 4 
พัฒนาระบบป>องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผTานกลยุทธUการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อลดปeญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะหUและบูรณาการระบบการประเมินด9านคุณธรรมและ

ความโปรTงใสในการดำเนินงานของหนTวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู9เรื่องการ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

  นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรUชาติวTาด9วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล9องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

– 2564) ยุทธศาสตรUท่ี 6 ด9านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได9

จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตรUชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป̀นแผนแมTบทหลักของการพัฒนา

ประเทศ และเป/าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั ้งการปรับ

โครงสร9างประเทศไทยไปสูTประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร9อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ี

ต9องดำเนินการให9เห็นผลเป`นรูปธรรมในชTวง 5 ป=แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรUชาติ เพื่อเตรียมความพร9อม

ของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให9สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได9

อยTางเหมาะสม และสอดคล9องกับยุทธศาสตรUการปลูกฝeง “คนไทยไมTโกง” และยุทธศาสตรUการป/องกันด9วย

การเสริมสร9างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรUชาติ 20 ป= อีกด9วย  

   สำนักงาน ป.ป.ช. รTวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได9กำหนดแนว

ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให9สTวนราชการและหนTวยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรUชาติฯ ไปสูTการปฏิบัติโดยกำหนดไว9ในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป= และแผนปฏิบัติราชการประจำป= โดยให9ยึดกรอบยุทธศาสตรUหลักที่ใช9ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
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การป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให9คำนึงถึงความสอดคล9องกับยุทธศาสตรUชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 

– 2580) ยุทธศาสตรUชาติวTาด9วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนแมTบทบูรณาการป/องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสูTการจัดทำแผนปฏิบัติ

การป/องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกTน เขต 1 ประจำป=งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ฉบับน้ี 

  โรงเรียนบ9านโคกแปะ จึงได9จัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนบ9านโคกแปะ 

ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป`นกรอบทิศทางในการดำเนินการป/องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่สอดคล9องกับยุทธศาสตรUชาติและนโยบายสำคัญ อันจะสTงผลให9การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุก

สTวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน9อยลง  
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ข3อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนบ3านโคกแปะ 
1.  ข3อมูลท่ัวไป   
v โรงเรียนบ9านโคกแปะ 

ท่ีต้ัง :  หมูTท่ี 12  ตำบล โคกสี  อำเภอเมืองขอนแกTน  จังหวัดขอนแกTน  รหัสไปรษณียU 40000 

โทรศัพทU :  084-413-256563    

Website :  http://kpa.kkzone1.go.th/ 

E-mail :  kokpaeschool.kk@gmail.com 

ระดับท่ีเปîดสอน : อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) – มัธยมศึกษาป=ท่ี 3 

v พ้ืนท่ีท้ังหมด :  12 ไรT 96 ตารางวา 
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พ้ืนท่ีโรงเรียนบ9านโคกแปะ ภาพจาก Google Maps 

v ท่ีต้ังและเขตติดตTอ 

  โรงเรียนบ9านโคกแปะ ตั้งอยูTหมูTที่ 12  บ9านโคกแปะ  ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง  จังหวัด

ขอนแกTน หTางจากตัวจังหวัดขอนแกTนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ  22  กิโลเมตร มีอาณา

เขตติดตTอ ดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดตTอกับตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแกTน จังหวัดขอนแกTน 

  ทิศตะวันออก ติดตTอกับตำบลเสือเฒTา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

  ทิศใต9  ติดตTอกับตำบลกูTทอง  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

  ทิศตะวันตก ติดตTอกับตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกTน 

        

  

 

v ประวัติโรงเรียนโดยยTอ 

  โรงเรียนบ9านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกTน กTอตั ้งเมื ่อวันที ่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยขุนวรรณวุฒิวิจารณU อดีตนายอำเภอเมืองขอนแกTน โดยงบประมาณการศึกษา

ของอำเภอ อาศัยศาลาวัดบ9านโคกแปะ เปîดทำการสอนต้ังแตTระดับเตรียมประถม ถึงช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 4  

  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2507 นายสุคนธU บุตรโพธิ์ ได9รTวมกับชาวบ9านจัดหา

อาคาร สถานที่เพื่อปลูกสร9างอาคารเรียนให9เป̀นเอกเทศในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนในปeจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 12 ไรT 
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96 ตารางวา และได9ขอตั้งชื่อโรงเรียนวTา โรงเรียนบ9านโคกแปะ (คุรุพัฒนาประชาพัฒนา) เมื่อวันที่ 15 

มกราคม พ.ศ. 2512 ตTอมาเมื่อป=การศึกษา 2540 ได9รับอนุมัติให9เปîดสอนตามนโยบายขยายโอกาสทาง

การศึกษาสอนในระดับช้ันกTอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต9น  

  ผู9บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายเคน สีสม 

  ผู9บริหารสถานศึกษาคนปeจจุบัน คือ นายอัมพร ภูพานเพชร 

v การจัดการเรียนการสอน 

  ป=การศึกษา  2484  เริมกTอต้ังโรงเรียนเปîดทำการสอนระดับช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 1-4 

  ป=การศึกษา  2507  ย9ายสถานท่ีเรียนมาเป̀นเอกเทศ สอนระดับช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 1-4 

  ป=การศึกษา  2524  เปîดขยายการศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 6 

  ป=การศึกษา  2534  เปîดขยายการศึกษาระดับกTอนประถมศึกษา (เด็กเล็ก) 

  ป=การศึกษา  2536  เปîดทำการสอนระดับอนุบาล 1-2 

  ป=การศึกษา 2540-ปeจจุบัน  เปîดขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต9น 

v สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป`นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 1,104 

คน บริเวณใกล9เคียงโดยรอบเป`นพื้นทีสำหรับการทำเกษตรกรรม และมีพื้นที่ติดตTอกับอำเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

  1. ผู9ปกครองสTวนใหญT จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 3 และประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) อาชีพหลักของชุมชน คือการทำเกษตรกรรม พนักงานโรงงาน และรับจ9างทั่วไป ประชาชน

สTวนใหญTนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท9องถิ่นที่ที่นิยมปฏิบัติและเป`นที่รู9จักโดยทั่วไป 

คือประเพณีฮีตสิบสอง ซึ่งเป`นบุญประเพณีของชาวอีสาน อาทิ บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ บุญสงกรานตU 

บุญซำฮะ บุญเข9าพรรษา บุญข9าวประดับดิน บุญข9าวสาก บุญออกพรรษา บุญกฐิน  ฐานะทางเศรษฐกิจ/

รายได9โดยเฉลี่ยตTอครอบครัวตTอป= 15,000 - 35,000 บาท โดยสTวนใหญTเป`นลักษณะครอบครัวขยาย 

จำนวนคนเฉล่ียตTอครอบครัว 5 คน 

  2. โอกาสและข9อจำกัดของโรงเรียน 

  โรงเรียนบ9านโคกแปะ ตั้งอยูTที่หมูTบ9านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแกTน ซึ่งมี

อาณาเขตติดกับอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม บริเวณโดยรอบหมูTบ9านเป̀นพ้ืนท่ีในการทำเกษตรกรรม 

เชTน นาข9าว ไรTอ9อย ไรTมันสำปะหลัง และพื้นที่ปศุสัตวU โรงเรียนอยูTหTางจากสถานที่ราชการของตำบลโคกสี 

อาทิ องคUการบริหารสTวนตำบลโคกสี สถานีตำรวจภูธรยTอยเมืองไหม โรงพยาบาลขอนแกTน2 โรงพยาบาล

สTงเสริมสุขภาพตำบลโคกสี ประมาณ 8 กิโลเมตร โรงเรียนบ9านโคกแปะจึงได9รับความรTวมมือและสนับสนุน
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ให9ใช9สถานที่ดังกลTาวเป`นแหลTงเรียนรู9ของผู9เรียนและครู นอกจากนั้นหนTวยราชการ วัด ได9สTงวิทยากรที่มี

ความรู9ความสามารถมาให9ความรู9แกTผู9เรียนและครูในฐานะอาจารยUพิเศษ เชTน โครงการการศึกษาเพ่ือ

ตTอต9านการใช9ยาเสพติดในเด็กผู9เรียน ครูแดรU (D.A.R.E) หรือกิจกรรมอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข9อง 

 

โอกาส ข1อจำกดั 
1.ผ ู 9ปกครองและช ุมชนเห ็นความสำค ัญของ

การศึกษาสนับสนุนรTวมมือกันพัฒนาโรงเรียนอยTาง

ตTอเน่ือง 

2.องคUกรในท9องถิ่นให9การสนับสนุนการศึกษาเป̀น

อยTางดี 

3. ผู9เรียนมีความสามารถด9านศิลปะ กีฬาและด9าน

งานอาชีพ 

1. ผู9ปกครองมีฐานะยากจน 

2. ผู9ปกครองสTวนใหญTไปทำงานตTางจังหวัดทิ้งบุตร

หลานไว9กับผู9สูงอายุ 

3. อุปกรณUคอมพิวเตอรUไมTเพียงพอสำหรับผู9เรียน

บางช้ันเรียน 

4. ผู9เรียนขาดโอกาสได9ไปเรียนรู9ตามแหลTงเรียนรู9

ภายนอกอยTางกว9างขวางและหลากหลาย 
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2. ข3อมูลด3านผู3เรียน ปTการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565) 
จำนวนผู9เรียนท้ังหมด คน  

เพศหญิงจำนวน  61 คน เพศชายจำนวน 75  คน 

ระดับช้ัน 
จำนวนผู3เรียน ครูประจำช้ัน 

หญิง ชาย รวม  
อนุบาล 1 4 2 6 นางสาวพัชราภรณU โคตรศรีวงศU 

อนุบาล 2 3 8 11 นางภาสินี ชินคำ 

อนุบาล 3 1 8 9 นางภาสินี ชินคำ 

รวม 8 18 26  

ช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 1 5 4 9 นางวนิภา กันจินะ 

ช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 2 7 4 11 นางศุภัทรา จันทร 

ช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 3 5 6 11 
1) นางมนนิภา แก9วล9วนล9วน 

2) นางสาวบุษบา โทหล9า 

ช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 4 5 9 14 
1) นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 

2) นายเอกภาพ สินธุกูฎ 

ช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 5 4 7 11 
1) นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 

2) นายรุTงวิทยU อนันเตTา 

ช้ันประถมศึกษาป=ท่ี 6 7 6 13 
1) นางสาวศิริพร สิงหUคำป/อง 

2) นายอดิศร ศรีอรัญ 

รวม 33 36 69  

มัธยมศึกษาป=ท่ี 1 2 7 9 
1) นางสาวกมลชนก ยลถวิล 

2) นายบุญญาพงษU ดวงมาลยU 

มัธยมศึกษาป=ท่ี 2 5 5 10 นางสาวณัฏฐU บัวผัน 

มัธยมศึกษาป=ท่ี 3 13 9 22 
1) นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว 

2) นายวรวิทยU วังโสม 



10 

 

รวม 20 21 41  

รวมท้ังหมด 61 75 136  

 

จำนวนผู9เรียน ระดับปฐมวัย 26 คน 

  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 110 คน 

 

3.  ข3อมูลด3านบุคลากร ปTการศึกษา 2565 (วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
จำนวนบุคลากรท้ังหมด   20   คน  แยกตามประเภทดังน้ี  

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา 
อายุ 
เฉล่ีย ชาย หญิง 

ต่ำกว"า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผู9อำนวยการ 1  - - 1 59 ป= 

ข9าราชการครู  5 11 - 11 5 37 ป= 

บุคลากรคณิตฯ  1 - 1 - 32 ป= 

ธุรการ  1 - 1 - 27 ป= 

นักการ/ภารโรง 1  1 - - 34 ป= 

รวม 7 13 1 13 6  

 

4. ข3อมูลด3านอาคารสถานท่ี ปTการศึกษา 2565 
 1. อาคารเรียน ป.1ฉ 

 2. อาคารเรียน สปช.105/29 

 3. อาคารอเนกประสงคU/โรงอาหาร/โรงฝ†กงาน/หอประชุม สปช.202/26 

 4. ห9องสมุด 

 5. สนามกีฬา: สนามบาสเก็ตบอล 

 6. สนามกีฬา สนามฟุตบอล 

 7. สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงคU  

 8. ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 

 9. ร้ัวคอนกรีต 
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 10. ถนนคอนกรีต 

 11. ส9วม ร.ย.601/43,องคUการ 

 12. ส9วม สปช.601/26 

 13. ส9วม อาคาร สพฐ. 4 (ส9วม 4 ท่ีน่ัง) 

 

 

 

 

 

 

5. ข3อมูลด3านทรัพยากร ปTการศึกษา  2565 
 1)  ระบบเครือขTายอินเทอรUเน็ต  

  - สัญญาณอินเทอรUเน็ตของโรงเรียนปeจจุบันใช9 อินเตอรUเน็ต 150/100 mbps 

  - ติดต้ังเครือขTาย/สัญญาณอินเทอรUเน็ต ครอบคลุมทุกห9องเรียน  

 2) ห9องปฏิบัติการคอมพิวเตอรU 

  มีคอมพิวเตอรUท้ังหมด 20 เคร่ือง แยกตามวัตถุประสงคUการใช9งาน ดังน้ี 

  -  ใช9เพ่ือการบริหารจัดการ 2 เคร่ือง 

  - ใช9เพ่ือการเรียนการสอน 18 เคร่ือง 

 3) ห9องสมุด 1 ห9อง 

 4) ห9องดนตรี 
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การดำเนินงานเสริมสร3างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนบ3านโคกแปะ 
  ในป=งบประมาณ 2565 โรงเรียนบ9านโคกแปะ ได9ดำเนินโครงการเสริมสร9างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงคUเพื่อปลูกฝeงให9

นักเรียน ครู ผู9บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรTวมต9านการทุจริตในวงกว9าง ทั้งใน

ระดับสถานศึกษา และชุมชน รวมทั้งเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียน  และเพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมป/องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนให9เข9มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป`นการ

ดำเนินงานที่สอดคล9องกับยุทธศาสตรUวTาด9วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-

2564) ประกอบด9วย 

  ยุทธศาสตรUที่ 1 สร9างสังคมที่ไมTทนตTอการทุจริต ผTานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  

ได9แกT กิจกรรมสร9างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ครูและ

ผู9บริหาร เป`นต9น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต9านทุจริตศึกษา (หลักสูตร

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน) โดยบูรณาการหลักสูตรต9านทุจริต (Anti Curruption Education) ในกิจกรรม

นักเรียน เชTน กิจกรรมลูกเสือ  

  ยุทธศาสตรUที่ 4 พัฒนาระบบการป/องกันการทุจริตเชิงรุก โรงเรียนบ9านโคกแปะได9เข9ารTวม

การประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนU (ITA Online) ได9รับการ
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ประเมินจาก สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การดำเนินโครงการเสริมสร9างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำป=งบประมาณ 

2564 มีรายละเอียด โดยสรุป ดังน้ี 

1. ข้ันเตรียมการ 
 1.1 สTงผู9แทนเข9ารTวมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความรTวมมือในการตTอต9านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแมTบทบูรณาการป/องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 20 ป= (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด9วย 1) ผู9รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียน 2) 

ผู9รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลนU  

 1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการนำหลักสูตรต9านทุจริตศึกษา (หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช9ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการป/องกันการ

ทุจริตของโรงเรียนประจำป=งบประมาณ 2565 

2. การปฏิบัติการ 
 2.1 ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต9านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช9ใน

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 2.2 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำป=งบประมาณ พ.ศ.

2564 

 2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข9อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมิน

คุณธรรม และความโปรTงใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำป=งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.4 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปรTงใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาโรงเรียน ประจำป=งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.5 รับการติดตามและให9คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรม และความโปรTงใสในการดำเนินงาน

ของโรงเรียน ประจำป=งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.6 รับการประเมินคุณธรรม และความโปรTงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนU (ITA 

Online) จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ติดตามการดำเนินโครงการ  
 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต9านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไป

ปรับใช9ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำป=งบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะหFผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลนF (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปT งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ3านโคกแปะ 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป`นหนTวยงานระดับกรมที่รับ

การประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล9ว ยังเป`นหนTวยงานที่นำ

เครื ่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานของหนTวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได9รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการ

ดำเนินงานของหนTวยงานภาครัฐ ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนTวยงานท่ีได9นำการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานของหนTวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและ
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ยกระดับคุณธรรมและความโปรTงใสในหนTวยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความ

โปรTงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 225 เขต มาอยTางตTอเน่ือง 

  ในป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได9พัฒนา

นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ

ออนไลนU โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด9วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

ข9อมูล รวดเร็วในการวิเคราะหUและประมวลผล โปร"งใสตรวจสอบได9ด9วยระบบเวลาจริง (Real-time system) 

และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

  ด9านเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษา ท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บ

ข9อมูล ให9เป`นแบบออนไลนUเต็มรูปแบบ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป`นการดำเนินการมาอยTางตTอเนื่อง 

เข9าสูTป=ท่ี 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได9ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิน

ในครั้งนี้ให9งTายตTอการใช9งาน ลดความยุTงยาก ซับซ9อนในการนำเข9าข9อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการ
ตอบคำถามแบบสำรวจของผู3ท่ีเก่ียวข3อง 

  นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ3าน
โคกแปะ ประจำปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเปxนตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปTงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส"วน
ของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู3บริหารองคFการอีกด3วย   

  

 

 

 

 เกณฑFการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนF 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑUการประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได9ให9ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑUการประเมินให9เกิดการสนับสนุนตTอการ

ยกระดับคTาคะแนนดัชนีการรับรู9การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได9

อยTางเป`นรูปธรรมโดยได9ศึกษาข9อมูลจากผลการวิจัย เรื ่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
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เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรTงใสในการดำเนินงานของหนTวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสูTการ

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู9การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให9สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกลTาวได9สังเคราะหU

ประเด็นการสำรวจของแตTละแหลTงข9อมูลที่องคUกรความโปรTงใสนานาชาติ (Transparency International) 

นำมาใช9ในการประเมินดัชนีการรับรู9การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข9อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การ

เชื่อมโยงให9เกิดความตTอเนื่องกับเกณฑUการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข9อง ทำให9

เกณฑUการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด9าน ซึ่งเกี่ยวข9องกับคุณธรรม ความโปรTงใส และการทุจริต ท้ัง

ที ่ม ีล ักษณะการทุจร ิตทางตรงและการทุจร ิตทางอ9อมรวมไปถึงบร ิบทแวดล9อมที ่ เก ี ่ยวข 9องกับ 

การทุจริต ซึ่งจะเป`นประโยชนUตTอหนTวยงานในการนำไปสูTการปรับปรุงแก9ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะ

เกิดการทุจริตในหนTวยงานภาครัฐ และสTงผลตTอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได9 

โดยจำแนกออกเป̀น 10 ตัวช้ีวัด ได9แกT 

 1) การปฏิบัติหน9าท่ี 

 2) การใช9งบประมาณ 

 3) การใช9อำนาจ 

 4) การใช9ทรัพยUสินของราชการ 

 5) การแก9ไขปeญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปîดเผยข9อมูล 

 10) การป/องกันการทุจริต 

  

 

 

 

 

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนF 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช9ในการประเมิน จำแนกออกเป̀น 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี 

 1) แบบวัดการรับรู 3ของผู3มีส"วนได3ส"วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคUเพื่อเป`นการประเมินระดับการรับรู9ของผู9มีสTวนได9สTวนเสียภายในที่มีตTอ

หนTวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน9าที่ การใช9งบประมาณ การใช9อำนาจ การใช9ทรัพยUสินของราชการ 

และการแก9ไขปeญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู 3ของผู 3มีส"วนได3ส"วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคUเพ่ือเป̀นการประเมินระดับการรับรู9ของผู9มีสTวนได9สTวนเสียภายนอกท่ีมีตTอ

หนTวยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

 3) แบบตรวจการเป zดเผยข 3อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคUเพื่อเป̀นการประเมินระดับการเปîดเผยข9อมูลตTอสาธารณะของหนTวยงาน 

เพ่ือให9ประชาชนท่ัวไปสามารถเข9าถึงได9 ในตัวช้ีวัดการเปîดเผยข9อมูล และการป/องกันการทุจริต 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป>องกันการทุจริต โรงเรียนบ3านโคกแปะ ประจำปTงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565

มีแนวทางและข้ันตอนดังตTอไปน้ี 

 1. ทบทวนข9อมูลและบริบทท่ีเก่ียวข9อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยใช9กรอบแนวทางตามยุทธศาสตรUชาติวTาด9วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ 

แผนงานบูรณาการตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต โรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตTอ สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกTน เขต 1 เพื ่อพิจารณาให9ความเห็นชอบให9 

โรงเรียนถือปฏิบัติ 
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ส&วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข3อง 

  สำหรับประเทศไทยได9กำหนดทิศทางการป/องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความ

สอดคล9องกับสถานการณUทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร9างความ

ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด9วยความซื่อสัตยUสุจริตของคนในสังคม ทั้งน้ี สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะ

องคUกรหลักด9านการดำเนินงานป/องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด9านการตTอต9านการ

ทุจริตเข9ากับทุกภาคสTวนดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

ท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. มีดังน้ี  

 1. รัฐธรรมนูญแหTงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 2. ยุทธศาสตรUชาติระยะ 20 ป=  

 3. แผนแมTบทภายใต9ยุทธศาสตรUชาติ ประเด็น การตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 5. โมเดลประเทศไทยสูTความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน (Thailand 4.0)  

 6. ยุทธศาสตรUชาติวTาด9วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 

2564)  

 7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธU จันทรUโอชา ท่ีแถลงตTอสภานิติบัญญัติแหTงชาติ 

 8. นโยบายรัฐมนตรีวTาการกระทรวงศึกษาธิการ  

 สาระสำคัญทั้ง 8 ด9านจะเป`นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด9าน

ตTอต9านการทุจริตของประเทศเพ่ือให9เป̀นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หน9าที่ของประชาชน

ชาวไทยวTา “...บุคคลมีหน9าท่ี ไมTรTวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได9วTา

เป`นครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได9กำหนดให9การป/องกันและปราบปรามการทุจริตเป`นหน9าที่ของประชาชนชาว

ไทยทุกคน นอกจากน้ียังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน9าที่ของรัฐวTา “รัฐต9องสTงเสริม สนับสนุน และให9

ความรู9แกTประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให9มี

มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป/องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลTาวอยTางเข9มงวด 

รวมทั้งกลไกในการสTงเสริมให9ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสTวนรTวมในการรณรงคUให9ความรู9ตTอต9านการทุจริต 

หรือชี้เบาะแส โดยได9รับความคุ9มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผTนดินรัฐต9อง

เสริมสร9างให9ประชาชนได9รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไมTเลือกปฏิบัติตามหลักการ

บริหารกิจการบ9านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนTวยงานของรัฐต9องเป`นไปตามระบบคุณธรรม



20 

 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยTางน9อยต9องมีมาตรการป/องกันมิให9ผู 9ใดใช9อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ

แทรกแซงการปฏิบัติหน9าท่ี หรือกระบวนการแตTงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ9าหน9าที่ของรัฐ 

และรัฐต9องจัดให9มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให9หนTวยงานใช9เป`นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม

สำหรับเจ9าหน9าที่ในหนTวยงาน ซึ่งต9องไมTต่ำกวTามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลTาว การที่รัฐธรรมนูญได9ให9

ความสำคัญตTอการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมน้ันสืบเน่ืองมาจากชTวง

ระยะเวลาที่ผTานมาได9เกิดปeญหาที่เกี่ยวข9องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย9ายแตTงตั้งที่ไมTเป`นธรรม บังคับ

หรือชี้นำให9ข9าราชการหรือเจ9าหน9าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมTยึดมั่นในหลักผลประโยชนUแหTงรัฐ รวมถึงการ

มุTงเน9นการแสวงหาผลประโยชนUให9กับตนเองรวมถึงพวกพ9องรัฐธรรมนูญ แหTงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 จึงได9มีความพยายามที่จะแสดงให9เห็นอยTางชัดเจนวTาต9องการสร9างประสิทธิภาพในระบบการ

บริหารงานราชการแผTนดินและเจ9าหน9าที่ของรัฐต9องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรม

ตามท่ีกำหนดเอาไว9 

 

ยุทธศาสตร1ชาติ ระยะ 20 ป8 เป`นยุทธศาสตรUที่ยึดวัตถุประสงคUหลักแหTงชาติเป`นแมTบทหลัก เพื่อเป̀น

กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดรับกับเป/าหมายของ

ยุทธศาสตรUชาติการบริหารราชการแผTนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด9านการป/องกันและ

ปราบปรามการทุจริตการสร9างความโปรTงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผTนดินของหนTวยงาน

ภาครัฐ ทุกหนTวยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตรUชาติ (วิสัยทัศนUประเทศระยะ 20 ป=) และยุทธศาสตรUการ

พัฒนาระยะ 5 ป= เพื่อให9บรรลุวิสัยทัศนU“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป`นประเทศพัฒนาแล9ว ด9วย

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสูTการพัฒนาให9คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตTอ

การบรรลุซึ่งผลประโยชนUแหTงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร9างรายได9ระดับสูงเป`นประเทศพัฒนา

แล9ว และสร9างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป`นธรรม ประเทศสามารถแขTงขันได9

ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรUชาติ ระยะ 20 ป=(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังน้ี 
 1. ด3านความม่ันคง 
 (1) เสร ิมสร9างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยUทรงเป̀นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรUรัปช่ัน สร9างความ

เช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร9อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนและชายฝeßงทะเล 
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 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรTวมมือระหวTางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธUกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป/องกันและแก9ไขปeญหาความม่ันคงรูปแบบใหมT 

 (5) การพัฒนาเสริมสร9างศักยภาพการผนึกกำลังป/องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร9อย

ภายในประเทศ สร9างความรTวมมือกับประเทศเพ่ือนบ9านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร9อมแหTงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล9อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวข9องจากแนวด่ิงสูTแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ด3านการสร3างความสามารถในการแข"งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สTงเสริมการค9า การลงทุน พัฒนาสูTชาติการค9า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร9างฐานการผลิตเข9มแข็ง ยั ่งยืน และสTงเสริม

เกษตรกรรายยTอยสูTเกษตรย่ังยืนเป̀นมิตรกับ ส่ิงแวดล9อม 

 (3) การพัฒนาผู9ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู9ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูTสากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยUกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร9างพื้นฐาน ด9านการขนสTง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร9างความเป̀นหุ9นสTวน การพัฒนากับนานาประเทศ 

สTงเสริมให9ไทยเป̀นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด3านการพัฒนาและเสริมสร3างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชTวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู9ให9มีคุณภาพเทTาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝeงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คTานิยมท่ีพึงประสงคU  

 (4) การสร9างเสริมให9คนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสร9างความอยูTดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด3านการสร3างโอกาสความเสมอภาค และเท"าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร9างความม่ันคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล9อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตTอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
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 (4) สร9างความเข9มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข9มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให9เป̀นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด3านการสร3างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปxนมิตรกับส่ิงแวดล3อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษU ฟ®©นฟูและป/องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให9มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุTมน้ำ เน9นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัย อยTางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช9พลังงานท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล9อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป̀น มิตรกับส่ิงแวดล9อม  

 (5) การรTวมลดปeญหาโลกร9อนและปรับตัวให9พร9อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช9เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรUและนโยบายการคลัง เพ่ือส่ิงแวดล9อม 

 6. ด3านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร9าง บทบาท ภารกิจของหนTวยงาน ภาครัฐ ให9มีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตTาง ๆ  

 (6) ให9ทันสมัย เป̀นธรรมและเป̀นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให9บริการประชาชนของหนTวยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได9และรายจTายของภาครัฐ 

 

แผนแม"บทภายใต3ยุทธศาสตรFชาติ ประเด็น การต"อต3านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต9

ความจำเป`นในการแก9ไขสถานการณUปeญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผTานมาหนTวยงานที่เกี่ยวข9องกับการ

ป/องกันและปราบปรามการทุจริตได9มีความพยายามในการแก9ไขปeญหาการทุจริตของประเทศ โดยได9

รTวมกันสร9างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป/าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด9านการป/องกันและปราบปราม

การทุจริตให9เป`นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกลTาว ได9สร9างให9ทุกภาคสTวนในสังคมเกิดความ

ต่ืนตัวและเข9ามามีสTวนรTวมในการป/องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน9าท่ีของตนเองเพ่ิม

มากขึ้น อยTางไรก็ตาม ปeจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปeญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื ่องมาจาก

วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ9อน ปeญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนUสTวน

ตนและสTวนรวม โดยสถานการณUปeญหาการทุจริตท่ีจำเป̀นต9องได9รับการแก9ไขอยTางเรTงดTวนคือการรวมตัวกันเพ่ือ
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รTวมกระทำทุจริต รTวมกันฉ9อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญTที่ต9องใช9งบประมาณมาก ทำให9รัฐและ

ประเทศชาติได9รับความเสียหายอยTางร9ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผTนดินไปกับการทุจริตที่อาจมี

ความยากและซับซ9อนตTอการตรวจสอบของหนTวยงานที ่ทำหน9าที ่ในการป/องกันและปราบปราม 

การทุจริต การแก9ไขปeญหาการทุจริตจึงมีความจำเป`นอยTางยิ่งที่จะต9องมีการกำหนดแนวทางในการป/องกัน

แก9ไขปeญหาดังกลTาว   

 การจัดทำแผนแมTบทภายใต9ยุทธศาสตรUชาติ ประเด็น การตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได9ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรUชาติ 20 ป= เป`นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมTบทฯ มี 2 แนว

ทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป/องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุTงเน9นการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการปลูกฝeงวิธีคิดในกลุTมเป/าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุTนใหมT” ให9มีจิตสำนึกในความ

ซื่อสัตยUสุจริตเพื่อสร9างพลังรTวมในการแก9ไขปeญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตTอไปในอนาคตและการ

ปรับ “ระบบ”โดยการสร9างนวัตกรรมการตTอต9านการทุจริต เพื่อให9การดำเนินงานของหนTวยงานภาครัฐมี

ความโปรTงใส ตรวจสอบได9ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เทTาทันพลวัตของการทุจริต ผTานกระบวนการมีสTวน

รTวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ9งข9อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะ

นำไปสูTการลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนTวยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุTงเน9น

การเสริมสร9างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป/องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ทั้งในด9านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป`นธรรม และการพัฒนาปรับปรุง

มาตรการทางกฎหมายเพื่อสTงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให9ได9ผลและมีประสิทธิภาพ 

กำหนดเป/าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป= โดยใช9ดัชนีการรับรู9การทุจริต เป`นเป/าหมายในการดำเนินการ

ของแผนแมTบทฯ ซึ่งได9กำหนดให9ประเทศไทยมีอันดับคTาคะแนนดัชนีการรับรู9การทุจริตในป= พ.ศ. 2580 

อยูTในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

เป>าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรFชาติ 

 ยุทธศาสตรFชาติด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.3 ภาครัฐมีความโปรTงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ประเด็นภายใต3ยุทธศาสตรFชาติ 
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 ยุทธศาสตรFชาติด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.6 ภาครัฐมีความโปรTงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   4.6.1 ประชาชนและภาคีตTาง ๆ ในสังคมรTวมมือกันในการป/องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

   4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยUสุจริต 

   4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป̀นธรรม และตรวจสอบได9 

   4.6.4 การบริหารจัดการการป/องกันและปราบปรามการทุจริตอยTางเป`นระบบ

แบบบูรณาการ 

 

เป>าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม"บทภายใต3ยุทธศาสตรFชาติ ประเด็น การต"อต3านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนย"อยของแผนแม"บทภายใต3ยุทธศาสตรFชาติประเด็น การต"อต3านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป/าหมายสำคัญของยุทธศาสตรUชาติในประเด็นที่เกี่ยวข9องกับการตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรTงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร9างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนU 

สTวนบุคคลและประโยชนUสTวนรวมของบุคลากรภาครัฐให9เกิดข้ึน รวมท้ังสร9างจิตสำนึกและคTานิยมให9ทุกภาคสTวน

ตื่นตัว ละอายตTอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสTวนรTวมตTอต9านการทุจริต พร9อมทั้งสTงเสริม

สนับสนุนให9ภาคีองคUกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตTาง ๆ มีสTวนรTวมในการ

สอดสTองเฝ/าระวัง ให9ข9อมูลแจ9งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนTวยงานภาครัฐ และภาค

สTวนอื่น ๆ โดยได9รับความคุ9มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมTบทภายใต9ยุทธศาสตรUชาติ ประเด็น

น้ีได9กำหนดแผนยTอยไว9 2 แผน คือ 

 1. แผนย"อยการป>องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป`นไปได9ของสถานการณUในอนาคตของประเทศไทยที ่เกี ่ยวข9องกับการป/องกัน 

และปราบปรามการทุจริตให9เห็นภาพในมิติด9านตTาง ๆ เพื่อเป`นแนวทางในการป/องกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในระยะ 20 ป=ข9างหน9านั้นตั้งอยูTบนแนวคิดพื้นฐานวTา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตTอการทุจริตให9

ความสนใจขTาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตTอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตTอต9านการ

ทุจริตทั้งในชีวิตประจำวันและการแสดงออกผTานสื่อตTาง ๆ ประชาชนในแตTละชTวงวัยจะได9รับกระบวนการ

กลTอมเกลาทางสังคมวTาการทุจริตถือเป̀นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให9เกิดความเสียหายตTอ
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ประเทศแล9ว ยังเป̀นพฤติกรรมท่ีไมTได9รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทำให9สามารถแยกแยะ

ระหวTางผลประโยชนUสTวนตนกับผลประโยชนUสTวนรวมได9 วัฒนธรรมทางสังคมจะหลTอหลอมให9ประชาชนจะ

ไมTกระทำการทุจริตเนื่องจากมีความละอายตTอตนเองและสังคม และไมTยอมให9ผู9อื่นกระทำการทุจริตอัน

สTงผลให9เกิดความเสียหายตTอสังคมสTวนรวมด9วย และจะเกิดการรวมกลุTมกันทางสังคมเพื่อกTอให9เกิดสภาวะ

การลงโทษทางสังคมตTอการกระทำ รวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตTอต9านการทุจริตอยTาง

เข9มข9น ผTานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข9าสูTอำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ

และระดับท9องถิ่น ประชาชนจะให9ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการ

ตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป`นแรงกดดันให9รัฐบาลต9องบริหารประเทศอยTางสุจริตและโปรTงใสโดย

กระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมTสามารถเป`นชTองทางในการแสวงหาผลประโยชนU โดยจะมีกลไกการ

ตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐท่ีเข9มข9นมากข้ึน  

 อยTางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ป=ข9างหน9า การทุจริตนTาจะทวีความรุนแรง ซับซ9อน และยากแกTการ

ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก9าวหน9าอยTางรวดเร็วของสังคมโลกและ

พลวัตของการทุจริตที่ผู9กระทำการทุจริตหาชTองทางการทุจริตที่ยากแกTการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตTสภาวะ

ทางสังคมที่ตื่นตัวตTอต9านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให9แนวโน9มการทุจริตลดลง สTงผล

ให9กระบวนการป/องกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต9องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป/องกัน

การทุจริตให9เทTาทันตTอพลวัตของการทุจริต เพื่อให9สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได9อยTางเทTาทันไมTกTอให9เกิด

ความเสียหายตTอประเทศ ควรมุTงเน9นการพัฒนากลไกและกระบวนการป/องกันการทุจริตให9มีความเข9มแข็ง

และมีประสิทธิภาพในทุกหนTวยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับองคUกร โดยสร9างจิตสำนึกและคTานิยมให9ทุก

ภาคสTวนตื่นตัวและละอายตTอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สTงเสริมสนับสนุนให9ภาคีองคUกร

ภาค เ อกชน  ภาคประชาส ั ง คม  ช ุ ม ชนและประชาชน  และ เ ค ร ื อ ข T า ยต T า ง  ๆ  สอดส T อ ง 

เฝ/าระวัง ให9ข9อมูลและรTวมตรวจสอบการดำเนินการของหนTวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง

มาตรการคุ9มครองพยานและผู9ที่เกี่ยวข9องเพื่อเป`นการสร9างภูมิคุ9มกันตTอปeญหาการทุจริตและสร9างพลังรTวมใน

การแก9ไขปeญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร9อมทั้งสร9างวัฒนธรรมตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให9หนTวยงานภาครัฐและทุกภาคสTวนดำเนินงานอยTางโปรTงใส เพ่ือ

เสริมสร9างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตยU ความโปรTงใส และเป`นธรรม นอกจากนี้ ต9องกำหนดให9มี

การลงโทษผู9กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยTางจริงจังและรวดเร็วเป`นการป/องกันการทุจริตเชิง

รุกเพ่ือให9เทTาทันตTอพลวัตของการทุจริต    
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 1.1 แนวทางการพัฒนา 
  1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปxนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝ}ง 
และหล"อหลอมวัฒนธรรมในกลุ"มเด็กและเยาวชนทุกช"วงวัย ทุกระดับ มุTงเน9นการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป`นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได9วTาสิ่งใด 

เป`นประโยชนUสTวนตน สิ่งใดเป`นประโยชนUสTวนรวม มีความละอายตTอการกระทำความผิด ไมTเพิกเฉยอดทน 

ตTอการทุจริต และเข9ามามีสTวนรTวมในการตTอต9านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสTงเสริมการสร9าง

วัฒนธรรมและคTานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูTการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคTานิยมที่ยึดประโยชนU

สาธารณะมากกวTาประโยชนUสTวนตน และตTอต9านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ

สTงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผTานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต9องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ตั้งแตTระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให9มีความเป̀น

พลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน9าที่ความเป`นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยUสุจริต มีความ

รับผิดชอบตTอสTวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

 2) ส"งเสริมการปฏิบัติหน3าที่ของข3าราชการและเจ3าหน3าที่ของรัฐให3มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส"อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน9าที่ราชการอยTางเปîดเผย โปรTงใส ถูกต9องเป`นธรรม ไมTคดโกง 

รู9จักแยกแยะเรื่องสTวนตัวออกจากหน9าที่การงาน การสร9างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ

สร9างจิตสำนึกและคTานิยมในการตTอต9านการทุจริตให9แกTบุคลากรขององคUกร โดยการสนับสนุนให9ข9าราชการ

และเจ9าหน9าที่รัฐเข9ามามีสTวนรTวมเป`นเครือขTายตTอต9านการทุจริตในหนTวยงานภาครัฐ เพื่อสTงเสริมการมีสTวน

รTวมในการเฝ/าระวัง สอดสTอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ9งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให9�เกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบได9 โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ9มครองผู9แจ9งเบาะแส 

 3) พัฒนาค"านิยมของนักการเมืองให3มีเจตนารมณFที่แน"วแน"ในการทำตนเปxนแบบอย"างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยFสุจริต เห็นแก"ประโยชนFส"วนรวม เนื่องจากผู9บริหารประเทศ/ท9องถิ่น/

ชุมชน ต9องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวTามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป`นต9นแบบแกT

ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล9ว 

ผู9บริหารประเทศต9องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด9วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู9ดำรงตำแหนTง

ทางการเมืองเพ่ือสร9างนักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

 4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน"วยงานภาครัฐ มุTงเน9น 

การสร9างนวัตกรรมการตTอต9านการทุจริตอยTางตTอเน่ือง เพื่อสนับสนุนให9การดำเนินงานของหนTวยงาน

ภาครัฐมีความโปรTงใส ตรวจสอบได9ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเทTาทันตTอพลวัตของการทุจริต 

โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร9างความโปรTงใส มุTงเน9นการสร9างนวัตกรรมและมาตรการในการตTอต9านการ
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ทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทTาทันตTอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด9านการทุจริต เพื่อให9

หนTวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกTอให9เกิด

การทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป/องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ

ลงทุนขนาดใหญTของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตTขั้นวางแผนกTอนดำเนินงาน ขั้นระหวTางการดำเนินงาน และข้ัน

สรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

 5) ปรับระบบงานและโครงสร3างองคFกรที ่เอื ้อต"อการลดการใช3ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ3าหน3าท่ี เชTน การนำระบบเทคโนโลยีเข9ามาใช9แทนการใช9ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ

สร9างมาตรฐานที่โปรTงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานด9วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได9 ปรับปรุงแก9ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข9องเพื่อลดการใช9

ดุลพินิจของผู9มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร9างความโปรTงใสในการบริการข9อมูล

ภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข9อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑU กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการ

ดำเนินงานการเข9าถึงข9อมูล รวมถึงข9อมูลการจัดซื้อจัดจ9างและการใช9งบประมาณของหนTวยงานภาครัฐ เพ่ือ

สTงเสริมการเข9าถึงข9อมูลสาธารณะ สร9างความโปรTงใส และสTงเสริมให9มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ

ภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปîดโอกาสให9ประชาชนเข9ามามีสTวนรTวมในการตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจ9างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสTงเสริม

สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรTวมเฝ/าระวัง และป/องกันการทุจริต

คอรUรัปชั่นที่มีอยูTใกล9ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ9มครองผู9ชี้เบาะแสที่สามารถสร9างความเชื่อมั่นและ

ม่ันใจให9กับผู9ให9เบาะแส 
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ยุทธศาสตรFและมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
เพ่ือป>องกันการทุจริต โรงเรียนบ3านโคกแปะ ประจำปTงบประมาณ 2565 

 

ยุทธศาสตรFท่ี1 : เสริมสร3างจิตสำนึกค"านิยมให3สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงคF 
 มุTงสTงเสริมเสริมสร9างจิตสำนึกและคTานิยมให9แกTสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลา โดย

มี ทัศนคติวิสัยทัศนUในการรTวมกันแก9ไขและรับผิดชอบตTอปeญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 

รวมทั้งการรณรงคU เผยแพรTประชาสัมพันธUให9ทุกภาคสTวนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป̀น 

กลไกในการแก9ไขปeญหาการพัฒนาตลอดจนเป̀นการวางรากฐานในการป/องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ภาครัฐได9อยTางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. สTงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.1 เสริมสร9างความรู9ความเข9าใจแกTครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให9ปฏิบัติงานและ 

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2 ประยุกตU การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช9ให9เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

  1.3 จัดให9มีหลักสูตรการเรียนรู9หรือการฝ†กอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

แกTครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 2. สTงเสริมให9ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได9เรียน และปฏิบัติงานตามหน9าที่ด9วยหลัก        

ธรรมาภิบาล 

  2.1 สTงเสริมให9ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความรู9ความเข9าใจรวมทั ้งการ 

ฝ†กอบรมเพ่ือให9ปฏิบัติงานตมหลักธรรมาภิบาล 

  2.2 สTงเสริมให9ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนได9ประพฤติปฏิบัติตนามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

  2.3 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ 

ศึกษานักเรียนให9เป̀นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 3. กำหนดให9มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช9เป`นเครื่องมือในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
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  3.1 จัดสอนรายวิชาต9านทุจริตศึกษา ในระดับช้ันปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาป=ท่ี 3 

  3.2 สTงเสริมแหลTงเรียนรู9 วิชาการตลอดจนข9อมูลขTาวสารด9านการป/องกันและ ปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

 4. สTงเสริมคTานิยมการยกยTองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยU สุจริตและการตTอต9านการทุจริต 

  4.1 สTงเสริมกาสร9างแรงจูงใจให9ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน9าท่ี และ

งานราชการ ด9วยความซ่ือสัตยUสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนUสTวนรวม 

  4.2 รณรงคUเผยแพรTประชาสัมพันธU ให9สังคมมีคTานิยมยกยTอง เชิดชูและเห็นคุณคTาของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

  4.3 สTงเสริมเชิดชูหนTวยงานหรือบุคลทีมีผลงานดีเดTนด9านการป/องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

  4.4 สTงเสริมสนับสนุนให9ทุกภาคสTวนรTวมกันสร9างคTานิยมในการป/องกันและปราบปราม 

การ ทุจริตสถานศึกษา 

  

 

ยุทธศาสตรFท่ี2 : บูรณาการหน"วยงานทุกภาคส"วนในการป>องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงคF 
 มุ TงประสานความรTวมมือระหวTางหนTวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสTวนในการป/องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา สTงเสริมบทบาทและการมีสTวนรTวมของผู9ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร9างและพัฒนา 

เครือขTายผู9ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให9เป`นกลไกในการตรวจสอบ ถTวงดุล รวมถึงการ

สร9าง หลักประกันความปลอดภัยในการแจ9งข9อมูลหรือเบาะแสในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. บูรณาการหนTวยงานสถานศึกษากับองคUกรทุภาคสTวนเพ่ือสร9างความตระหนักและปลกจิตสำนึก 

การเป̀นพลเมืองดี 

  1.1 ประสานความรTวมมือทางด9านข9อมูลและการปฏิบัติงานระหวTางหนTวยงานสถานศึกษา

กับองคUกรทุภาคสTวน 

  1.2 สTงเสริมสนับสนุนองคUกรและบุคลากร ทางด9านสTอสารมวลชนให9มีความเข9มแข็งและ

เป̀นอิสระในการทำหน9าท่ีตรวจสอบและเผยแพรTข9อมูลขTาวสารให9สาธารณชนรับทราบ 
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  1.3 ส Tงเสรมสนับสนุนให9สถานศึกษามีระบบอินเทอร Uเน ็ต เพ ื ่อทำการเผยแพรT

ประชาสัมพันธU ในการป/องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอรUดเพื่อติดตTอสื่อสาร

ระหวTางกัน 

  1.4 เสริมสร9างและพัฒนาเครือขTายผู9ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 

 2. สTงเสริมการมีสTวนรTวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

  2.1 เสริมสร9างกระบวนการเรียนรู9 เพื่อให9ผู9ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี

ความต่ืนตัวตTอสภาพปeญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

  2.2 สร9างและพัฒนาชTองทาในการรับแจ9งข9อมูล หรือเบาะแส ให9ม ีความสะดวก

หลากหลาย รวมท้ังสร9างหลักประกันความปลอดภัยให9แกTบุคคลหนTวยงานหรือข9อมูลน้ัน 

  2.3 สTงเสริมสิทธิในการรับรู9และการเข9าถึงข9อมูลขTาวสาร 

  2.4 กำหนดมาตรการสร9างแรงจูงใจให9แกTผู9แจ9งข9อมูลหรือเบาะแส ให9ได9รับรางวัลตอบ

แทน 

  2.5 ให9องคUกรหรือบุคลากรด9านส่ือสารมวลชนเป`นสื่อกลางในการแสวงหาความรTวมมือ

เพ่ือป/องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณสำนักงานเขตพนที ่การศึกษาและ 

สถานศึกษาโดยเน9นการมีสTวนรTวมจากทุกภาคสTวน 

  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จุดเน9นเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรFท่ี3 : เสริมสร3างความเข3มแข็งในการป>องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงคF 
 มุTงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถTวงดุลการใช9อำนาจให9เหมาะสม ชัดเจน

และมีประสิทธิภาพสร9างกลไกความรTวมมือระหวTางหนTวยงาสถานศึกษากับภาคเอกชนให9มีศักยภาพ ในการ 

ป/องกันและปราบปรามการทุจริตสTงเสริมความรTวมมือด9านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตกับ

หนTวยงานทุกภาคสTวน 
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มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร9อมท้ังสร9างความโปรTงใสและเป̀นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต9ระบบคุณธรรม 

  1.1 ให9สถานศึกษาที่มีพันธกิจด9านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร9างของ 

หนTวยงาน อัตรากำลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล9องกับภารกิจและความ 

รับผิดชอบ 

  1.2 สนับสนุนให9มีการตรวจสอบและถTวงดุลการใช9อำนาจระหวTางหนTวยงานสถานศึกษา

ด9วยตนเอง 

  1.3 ให9สถานศึกษาควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการใช9อำนาจในการปฏิบัติงานด9าน 

การป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

 2 . สร9างกลไกความรTวมมือระหวTางหนTวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให9มีศักยภาพในการ

ป/องกัน และปราบปรามการทุจริต 

  2.1 วางแนวทางและสTงเสร ิมบทบาทความรTวมมือหวTางหนTวยงาสถานศึกษากับ 

ภาคเอกชน ในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

  2.2 ประสานความรTมมอกับองคUกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป/องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคUกร 

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรTหลักเกณฑU ในการบริหารงานท่ีโปรTงใสและเป̀นธรรม 

 4. สTงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด9านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ

ความเส่ียง 

  4.1 สTงเสริมให9มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

  4.2 สTงเสริมสนับสนุนให9ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป`นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรFท่ี4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป>องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงคF 
  มุTงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให9ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 

ป/องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให9สัมฤทธ์ิผลได9อยTางมีประสิทธิภาพเพ่ือแก9ไขสภาพปeญหา

การทุจริต ให9เป`นระบบอยTางตอเน่ือง สร9างมาตรฐานทางวิชาชีพให9สามารถรTวมมือหรือประสานการปฏิบัติ

กับองคUกรทุกภาคสTวน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป/องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต 

  1.1 กำหนดให9ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝ†กอบรมหลักสูตรด9านการปองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือให9มีความเช่ียวชาญ 

  1.2 กำหนดให9มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝ†กอบรมวิชาชีพด9านการป/องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 2. สร9างมาตรฐานทางวิชาชีพด9านการป/องันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  2.1 สTงเสริมให9สถานศึกษารTวมกันสร9างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ 

  2.2 กำหนดให9มีหนTวยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ

ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน 

 3. สTงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑUและวิธีการบริหารกิจารบ9านเมองท่ีดี 

  3.1 สTงเสริมและสนับสนุนให9มีการฝ†กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหลักสูตร 

การบริหารกิจการบ9านเมองท่ีดี 

  3.2 สTงเสริมและสนับสนุนให9มีการฝ†กอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิติบัติ หน9าท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตTาง ๆ 

 4. สTงเสริมและสนับสนุนให9มีการสร9างองคUความร 9เรTองการป/องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา  

  4.1 จัดให9มีกิจการรสร9างองคUความรู 9ในเรื ่องการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษาแกTครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
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 4.2 สTงเสริมให9หนTวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู9และข9อมูล ขTาวสารด9านการป/องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต 

ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 
  1. โรงเรียนบ9านโคกแปะปฏิบัติหน9าท่ีด9วยความโปรTงใสและเป̀นธรรม 

  2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป`นพลเมองดี ปฏิบัติงาน

ตาม ระเบียบวินัยและมีความซ่ือสัตยU สุจริต 

  3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู9เรื่องการป/องกันและปราบปรามการ

ทุจริตใน สถานศึกษามากย่ิงข้ึน 

  4. โรงเรียนบ9านโคกแปะปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงเป̀นแนวทางปฏิบัติ 

  5. โรงเรียนบ9านโคกแปะมีความเข9าใจและให9ความรTวมมือในกิจรรมการป/องกันและ

ปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา 

  6.สTงผลตTอการเจริญเติบโ9ทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได9อยTางมั่นคงและยั่งยืน

ตลอดไป 
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บทสรุป 
 

 แผนปฏิบัติการป/องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ9านโคกแปะ ประจำป=งบประมาณพ.ศ. 

2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช9เป`นแนวทางในการดำเนินงานในด9านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

สถานศึกษาปฏิบัติงานในด9านการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ให9บรรลุตามวัตถุประสงคUเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว9 ทำให9การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน9าที่ของข9าราชการเป̀นไปในลักษณะที่มี 

ความรับผิดชอบ ทำให9ผู9ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม 

ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน9าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน สTวนรวมมากกวTาประโยชน สTวนตน และการ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก9ไขปeญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ 

ศึกษานักเรียนให9ลดน9อยลงได9อยTางมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอยTางเป̀นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

 ดังนั้น ในการดำเนินงานด9านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต9องบูรณาการและ

อาศัยความรTวมมือจากทุกภาคสTวน และจะต9องปฏิบัติอยTางตTอเน่ืองให9เป̀นระบบ โดยหากมีการบูณาการร 

ความรTวมมือจากทุกภาคสTวนอยTางจริงจังและตTอเนื่องแล9วจะสTงผลตTอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว9 

สTวนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน9าที่ด9วยความโปรTงใสและเป`นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน มีความรู9เรื่องการป/องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนกในการเป̀น 

พลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุกภาคสTวนมีความเข9าใจและให9ความ 

รTวมมือในกิจกรรมการป/องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป̀นแนวทางปฏิบัติรวมถึงสTงผลตTอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 

ระดับจังหวัดและระดับประเทศให9ย่ังยืนอีกด9วย                                                                                           

    

                                                          

 

นายอัมพร ภูพานเพชร 

ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านโคกแปะ 

 


