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คำนำ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตในกรอบแผนงานบูรณา

การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน  

3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคดิ ปลุกจติสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ  

2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาบุรรีัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประกอบด้วย สาระสำคญั คือ ส่วนที ่1 บทนำ นำเสนอ สภาพการณ์ทุจรติคอรร์ัปชันในประเทศไทย  

ข้อมูลของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาบุรีรัมย ์การดำเนินงาน

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรยีนเมืองแกพิทยาคม รวมถึง 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 

 (ITA Online) ส่วนที่ 2 นำเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที ่3 แผนปฏิบัติการโครงการ  

โรงเรียนสุจรติ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วย กจิกรรมสำคัญของ

โครงการ ที่มคีวามเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ขอขอบคุณผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ให้ความรว่มมอืในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ประจำปี

งบประมาณ 2565 จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธคีิด ปลุกจติสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

 

            โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รปัชันในประเทศไทย  

 ปัจจุบันปัญหาการคอร์รปัชันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมทั้ง  

ประเทศไทยซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าวา่จะหมดไป อกีทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า

ประเทศ ไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มรีะบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองคก์รของรัฐ 

หรือองค์กร อิสระตา่งๆ เห็นพ้องกันว่า การทจุริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค

ที่ขัดขวางกาพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทจุรติ

คอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าว 

เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกีย่วพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมา 

อย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจรติ 

คอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่

ค่อนข้างมาก ฉะนั้นพฤตกิรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกบัแนวความคิดของการเป็นข้าราชการ

สมัยใหม่ การทุจริตคอรปัชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงยังคงปรากฎอยู่

ค่อนข้างมาก นอกจากนี ้การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ทีต่ัวข้าราชการปัญหาที่เกิดจากความคิด  

ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได ้สวัสดิการ 

จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็น

สาเหตุที่สำคัญที่สดุประการหน่ึงของการเกดิคอรร์ัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้  

ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผูต้ิดต่อประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รบับริการที่มี 

คุณภาพจากการจัดอันดบัดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และ 

ปี 2558 ประเทศไทยไดค้ะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 

คะแนนในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน คะแนนในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน 

การประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน และคะแนนในปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน ซึ่งเท่ากับปี 2561 

และ 2562 จดัอยู่ในอันดบัที่ 104 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียนเท่ากับประเทศ

เวียดนาม ขณะที่สิงค์โปร์ได้คะแนนสูงสุด คือ 85 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ประเทศไทยยังมีการทจุรติคอรร์ัปชันอยู่ในระดับสงูซ่ึงสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แนวทางการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ แห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงได้

กำหนดยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดย

กำหนดวิสัยทัศนว์่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติ้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

และกำหนดพันธกิจ “สรา้งวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหาร จัดการ 
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ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทจุรติทั้งระบบ ให้มี 

มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์วา่ “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสรา้งสังคมที่มพีฤติกรรม 

ร่วมตา้นการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์ คือ ทกุภาคสว่นร่วมส่งเสริม 

การกลอ่มเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือ 

ทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมรว่มต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

อีก ประการหน่ึง คือ สรา้งนวัตกรรมในการต่อตา้นการทุจริต มีกลไกป้องกันการทจุรติและระบบบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่ 

การทำงานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจรติได้อยา่งเท่าทันและมีประสิทธภิาพมีการบูรณาการการทำงาน

ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจรติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ

เยาวชน ทั้งนี้ มีความเชือ่มโยงกับ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์

การปรับฐาน ความคิดทกุช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจรติ พร้อมทั้ง

เสริมพลังการมีส่วนรว่ม ของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุรติ 

และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุรติ อีกทั้งพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบ

การประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทจุรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพฒันายุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี 

ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 –2564) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้น 

บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรา้ง

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทัง้แผนงาน/โครงการสำคญัที่ต้อง

ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติเพือ่เตรียมความพร้อม 

ของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วย 

การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลของยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี อีกด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคญัที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน คอื แผนงานที่ 5.9 การสรา้งกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกัน
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การทจุรติ ที่กลา่วถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 

“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรา้งองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ที่เท่าทันตอ่การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก 

ทักษะกระบวนการคิด มวีินัย ซื่อสัตย์ อยู่อยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึง่เป็นคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจรติ สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจดั 

การศกึษาขั้นพื้นฐานให้กบัเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน 

ความสำคัญของการเตรยีมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในสถานศึกษา ไดร้่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) มาอย่างต่อเน่ืองโดยดำเนินโครงการ

เสริมสร้าง คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐาน 

การปลูกจติสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจรติ โดยเริ่ม

พัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่ 3 เป็นโรงเรียนสุจรติต้นแบบ จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจรติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จนครบทุกโรงเรียน นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลมุถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กจิกรรมสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา สจุรติ เพื่อใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อกีทั้งยังมีการ

นำเครื่องมือ การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศกึษา 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและสรา้งกลไกและกระบวนการป้องกันการทจุรติให้มีความเข้มแข็ง

และเท่าทันต่อสถานการณ์ การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คอื ด้านการ

ป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และ ด้านการสรา้งเครือข่าย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้รว่มกับ 

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นทีก่ารศกึษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาตฯิ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไวใ้นแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตรห์ลักที่ใช้ในการจดัทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บท

บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ

ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564)  
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โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาบุรรีัมย์จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นกรอบ

ทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิดปลุกจติสำนกึให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพือ่ขับเคลื่อน

การดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีจติสานึกในเรื่องความซื่อสตัย์สุจรติ มีคุณธรรม

จริยธรรมในการดำเนินชวีิต และปฏิบัติงาน  

 2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหวา่งภาครฐัและเครือข่ายภาคประชาชน 

ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

  3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมมรีะบบ  

การทำงานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทจุรติ  

 4. เสริมสรา้งศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจติสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์  

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจติสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทจุรติและประพฤติมิชอบสถานศึกษา

รวมทั้งการรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทกุภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น

กลไก ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1 เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน และดำเนิน ชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

  1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

  1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

 2. ส่งเสริมให้คร ูบุคลากร นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ดว้ยหลักธรรมาภิบาล  
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  2.1 ส่งเสริมให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

  2.2 ส่งเสริมให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม  

  2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

 3. กำหนดให้มีหลักสตูรทางการศึกษาเพือ่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

สถานศึกษา  

  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศกึษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกันและปราบปราม การทจุริต

สถานศึกษา  

  3.2 กำหนดให้หลักสูตรดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้

ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  

 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทจุรติ  

  4.1 ส่งเสริมการสรา้งแรงจูงใจให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ความซื่อสัตย ์สุจรติ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

  4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห็นคุณค่าของการ  

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

  4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตสถานศกึษา  

  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนรว่มกันสรา้งค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตในสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทกุภาคสว่น ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  

 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจริตสถานศกึษา ส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาในการ

ติดตาม ตรวจสอบการทจุริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ผูป้กครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน ความ

ปลอดภัยในการแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
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มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทกุภาคส่วนเพื่อสรา้งความตระหนักและปลูกจิตสำนึก 

การเป็นพลเมืองดีประสานความรว่มมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ

องค์กรทุกภาคส่วน  

  1.1 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางดา้นสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น อิสระใน

การทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน  

  1.3 เสริมสรา้งและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ  

  2.1 เสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ตื่นตวั 

ต่อสภาพปัญหาการทจุรติและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

  2.2 สรา้งและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทัง้ 

สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

  2.3 ส่งเสริมสิทธใินการรบัรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

  2.4 กำหนดมาตรการสรา้งแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รบัรางวัลตอบแทน  

  2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรดา้นสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรว่มมือ เพื่อป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น

การมีสว่นร่วมจากทกุภาคส่วน  

  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนาคณุภาพ 

ทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สรา้งกลไกความรว่มมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ  

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความรว่มมือดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กับหน่วยงานทุกภาคส่วน  
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มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสรา้งความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม  

  1.1 ให้สถานศึกษาที่มพีนัธกิจดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ มีโครงสรา้งของ หน่วยงาน 

อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้อง กับภารกจิและความรับผิดชอบ

สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่าง หน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง  

  1.2 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน การป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติ  

 2. สรา้งกลไกความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหม้ีศักยภาพในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  

  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2.2 ประสานความรว่มมอืกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ใน

สถานศึกษา  

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

   3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  

  4.1 ส่งเสริมให้มีการจดัทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  

 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่แก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 

ระบบอย่างต่อเน่ือง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพใหส้ามารถรว่มมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กร 

ทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  
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  1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปราม

การทจุรติ ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ  

  1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวชิาชพีดา้นการป้องกันและ ปราบปราม

การทจุรติสถานศึกษา  

  1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

  2. สรา้งมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชพี  

  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ คร ูบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน  

 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บคุลากรทางการศึกษา นกัเรียน หลักสูตรการ บรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  

  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสตูรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และ

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรูเ้รื่องการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ในสถานศึกษา  

 4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

  4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 2. คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจรติ  

 3. คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  

 4. โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  

 5. โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความรว่มมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปราม 

การทจุรติในสถานศึกษา  
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 6. ส่งผลต่อการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อยา่งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิต์ามที่ 

คาดหวังไวท้ำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  

ทำให้ผู้ปกครอง ชมุขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  

การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน และการยดึมั่นใน 

หลักธรรมาภิบาลสามารถแก้ไขปัญหา การทจุรติและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ให้ลดน้อยลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

 ดังนั้นในการดำเนินงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาต้องบูรณาการและอาศัย

ความรว่มมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองให้เป็นระบบโดยหากมีการบูรณาการ 

ความรว่มมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลตุามผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวังไว ้

ส่วนราชการ และสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา 

นักเรียน มีความรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจติสำนึกในการเป็น

พลเมืองดี ปฏิบัติงาน ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจรติ ทกุภาคส่วนมีความเข้าใจและใหค้วาม

ร่วมมือในกจิกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่เก่ียวข้อง 
 สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทจุรติซึ่งมีความสอดคล้อง  

กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักใน

การประพฤติปฏิบัติตนดว้ยความซื่อสัตยส์ุจรติของคนในสังคม ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคก์รหลัก 

ด้านการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทจุริตรวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อตา้นการทจุรติ 

เข้ากับทุกภาคส่วน ดังนัน้สาระสำคัญที่มคีวามเชือ่มโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่

สำนักงาน ป.ป.ช. มดีังนี้  

 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560  

 2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 4. ประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 6. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

 7. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

  สาระสำคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดา้นต่อตา้นการทุจรติ

ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศักราช 2560 กำหนดใน

หมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยวา่“ บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมอืหรือสนับสนุนการทุจรติ และประพฤติมิ

ชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนญูได้กำหนดให้การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเป็น

หน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที ่5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม 

สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพือ่ป้องกันและขจัดการทุจรติ และประพฤติมิชอบ

ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตวักัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้

ความรูต้่อตา้นการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดร้บัความ คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหาร

ราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนไดร้บับริการที่สะดวกมีประสทิธิภาพที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติ

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบ

คุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกัน มิใหผู้้ใดใช้อำนาจหรอืกระทำการโดยมิ

ชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจรยิธรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญไดใ้ห้
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ความสำคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธภิาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบ เน่ืองมาจากช่วง

ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกดิปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลมีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมบังคับหรือ

ชี้นำให้ข้าราชการหรือเจา้หน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้น

การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560  

จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสทิธิภาพในระบบการบริหารงาน

ราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนด

เอาไว้  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ทีย่ึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักเพื่อเป็นกรอบ 

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การบริหารราชการแผ่นดินการจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้นทิศทางดา้นการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติการสรา้งความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผน่ดินของหน่วยงานภาครฐั 

ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตรช์าต ิ(วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” นำไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสขุและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง

ผลประโยชน์แห่งชาติในการทีจ่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายไดร้ะดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้ 

 1. ด้านความมั่นคง  

  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข  

  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปชั่น สรา้งความเชื่อมั่น

ในกระบวนการยุติธรรม  

  (3) การรกัษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจดัการ ความมัน่คง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล  

  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรว่มมือระหว่างประเทศทกุระดับ และรักษา ดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม ่ 

  (5) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนกึกำลังปอ้งกันประเทศการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ภายในประเทศ สรา้งความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  

  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รกัษา ความมั่นคงของ

ฐานทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  
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  (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสูช่าติการคา้  

  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรา้งฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม เกษตรกรราย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ ผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา ระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการขนส่ง ความมั่นคงและพลงังาน ระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวจิัย และพัฒนา  

  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรา้งความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา ประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 11  

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต  

  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใ้ห้มีคณุภาพเท่าเทียมและทั่วถงึ  

  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมที่พึงประสงค์  

  (4) การสรา้งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

  (5) การสรา้งความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย  

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  

  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ  

  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวติในสังคมสูงวัย  

  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรพัยากรธรรมชาติ  

  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรบัระบบการบริหาร  

จัดการอุทกภัยอยา่งบูรณาการ  

  (3) การพัฒนาและใช้พลงังานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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  (4) การพัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พรอ้มกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  (6) การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม  

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครฐั  

  (1) การปรับปรุงโครงสรา้ง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

  (4) การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ  

  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

  (8) ปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต ้

ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทจุริตของประเทศซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มคีวามพยายามในการแก้ไขปัญหาการทจุรติของประเทศ โดยได้ 

ร่วมกันสรา้งเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานดา้นการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกดิความตื่นตัว

และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง 

เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรนุแรงในการทจุรติ สืบเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการของการทุจรติซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ 

ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหา 12 การทจุรติที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งดว่น 

คือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทจุรติ ร่วมกันฉอ้โกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ

มาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสญูเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ 

การทจุรติที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำ หน้าที่ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทจุริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางใน 

การป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจดัทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิประเด็น การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ได้ยดึแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำโดย 

แผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ พัฒนาหลัก ดังนี ้1) การป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ

พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธี คิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มี

จิตสำนึกในความซื่อสัตยส์ุจริตเพื่อสร้างพลังรว่ม ในการแก้ไขปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบต่อไปใน
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อนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม การต่อต้านการทจุริต เพื่อให้การดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน การดำเนินงานเท่าทันพลวตัของการทุจริต ผ่าน

กระบวนการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจรติและประพฤติ 

มิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานภาครัฐ และ 2) การปราบปราม

การทจุรติ มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสทิธิภาพของกระบวนการ และกลไก การป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติและประพฤติมชิอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความ รวดเรว็ เฉียบขาด เป็นธรรม  

และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจรติให้ได้ผล 

และมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดชันี การรับรู้การทจุริตเป็นเป้าหมายใน

การดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดใหป้ระเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริตในปี 

พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6  

การบริหารจัดการภาครฐั การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน

ยุทธศาสตร์นี้ไดก้ำหนดกรอบแนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้น 

การส่งเสริม และพัฒนา ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคดิและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนักมีความรู้เทา่

ทันและมีภูมติ้านทานต่อโอกาส และการชกัจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทจุรติ

ประพฤติมิชอบรวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนรว่มในการป้องกันและปราบรามการทุจริต

และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมา ภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทจุริตระหวา่งนักการเมือง 

ข้าราชการ และนักธุรกจิออกจากกัน การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคญั คือ  

1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ 2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้น 

การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิตทิี่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์(Human Wisdom) 

ด้วยการพัฒนาคนไทยใหเ้ป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝงัจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์

สุจริต มีวินัย มีคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณคา่ร่วม และค่านิยมที่ดีคอื สังคมที่มี

ความหวัง(Hope) สังคมที่เป่ียมสุข(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony) 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจรติยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบ 

บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทจุรติ (Corruption Perceptions Index : 

CPI) สูงกว่าร้อยละ50  

วัตถุประสงค์หลัก  

 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกวา้ง  

 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทจุรติในทุกภาคส่วน  

 3. การทุจริตถูกยับยั้งอยา่งเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทจุรติ และระบบบริหารจัดการตามหลัก  

ธรรมาภิบาล  

 4. การปราบปรามการทจุริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความรว่มมือ  

จากประชาชน  

 5. ดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน

ระดับที่สูงขึ้น  
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ยุทธศาสตร์หลัก  

 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทจุรติและประพฤติ  

มิชอบ โดยกำหนดยทุธศาสตรก์ารดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตรด์ังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่1 “สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที ่“ไม่ทนตอ่  

การทจุรติ” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทกุระดับชว่งวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมต่อตา้นการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจรติ เป็นการดำเนินการผา่นสถาบัน

หรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจติสาธารณะ จิตอาสา 

และความเสียสละ เพื่อสว่นรวมและเสริมสรา้งใหทุ้กภาคส่วนมพีฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต 

ในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที ่1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยก ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสตูร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ  
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ จรรยาบรรณ
วิชาชพี และมีการประกาศใช้อยา่งจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบ
และ กระบวนการกล่อม
เกลาทาง สังคมเพื่อต้าน
ทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสรา้งพลเมืองทีด่ี  
2.2 พัฒนานวตักรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทกุช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
2.3 พัฒนาจิตสำนกึสาธารณะ  
2.4 การใช้เครือ่งมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม  
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร 
วิชาชพี  
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสงัคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และ 
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจรติ  
3.2 พัฒนาหลักสตูร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ  
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน  
การสอนในทกุระดับ  
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกนัการทุจริตตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

4. เสริมพลังการมีสว่น
ร่วมของ ชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อ ต่อตา้นการทุจริต 

4.1 สรา้งชุมชนเฝ้าระวัง ต่อตา้นทุจริต 
4.2 สรา้งความตื่นตวัในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดตอ่ จรยิธรรม
ทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
4.3 บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อตา้นการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน บูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

โครงการ โรงเรียนสุจรติ 

 กิจกรรม การจดัทำหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา 

 กิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ 

 กิจกรรม หน้าเสาธง 

 กิจกรรม ภาวะผู้นำ เสรมิสร้างคุณธรรมและจิตอาสา 

 กิจกรรม ของหายได้คืน 
 กิจกรรม ธนาคารพอเพยีง 

หน่วยงาน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  

1.  เหตุผลความจำเป็น  

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดก้ำหนด 

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตา้นทุจรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  

มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อตา้นการทุจรติ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 

แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติทัง้ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คอื ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรบัรู้การทจุรติ (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วย 

การป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 ยังมคีวามสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้น การเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทศิทาง

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (ยทุธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันดว้ยการ

เสริมสร้างสังคมธรรมาภบิาล) อีกด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคญัที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงานของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ“สร้างความตระหนักรู้” 

เพื่อป้องกันการทุจริตทีก่ล่าวถึง การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้

กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพือ่สรา้งองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง จติสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ  

5 ประการของโรงเรียนสจุริต โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้าน 
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้รว่มเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ เพื่อร่วมสร้างจติสำนึกและค่านิยม

ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทจุรติ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  

2.  วัตถุประสงค์โครงการ  

 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมตา้นการทุจรติ 

ในวงกวา้ง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน  

 2. เพื่อยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารการจดัการของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  

 3. เพื่อพัฒนานวตักรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกในโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

3. เป้าหมายโครงการ  

 โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนดา้นการป้องกันการทุจริต สรา้งความตระหนักรูใ้นการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติให้นักเรียน ครูและผู้บรหิาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมตา้นทุจริตในวงกวา้ง ทั้งใน

ระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน โรงเรียนที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อกีทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

4. กลุม่เป้าหมายโครงการ  

 1. นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จำนวน 833 คน  

 2. คร ูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จำนวน 54 คน  

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ  

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2565 
1. คณะคร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
มีวัฒนธรรม และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีพฤติกรรม ที่ยดึมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของคณะคร ูบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ี
วัฒนธรรม ค่านิยมสจุริต มีทัศนคติและ พฤติกรรม
ในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ร้อยละ 80 

3 . ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 85  
(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วดั – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565) ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

จำนวน ต.ค 
64 

พ.ย 
64 

ธ.ค 
64 

ม.ค 
65 

ก.พ 
65 

ม.ีค 
65 

เม.ค 
65 

พ.ค 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค 
65 

ส.ค 
65 

ก.ย 
65 

1. กิจกรรมหลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษา 

จำนวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมนำ
หลักสูตรตา้นทุจริต
ศึกษาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

คน 833 -              
 
ฝ่าย
วิชาการ 

2. กิจกรรมภาวะผู้นำ 
เสริมสร้างคุณธรรม
และจิตอาสา 

นักเรียนมีภาวะผู้นำ
และร่วมมือกับ
ชุมชนทำ 
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

คน 833 10,000              
 
ฝ่ายบุคคล 

3. กิจกรรมของหายได้
คืน 

ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคนมี
ความซื่อสัตย ์สุจรติ  

คน 833 1,500              
ฝ่ายบุคคล 

4. กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะ ๕ 
ประการ 
 

ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคนมี
ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์

คน 833 -              
 
 
ฝ่ายบุคคล 
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สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง 
จิตสาธารณะ 

5. กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนทุกคน ร้อง
เพลงชาติไทย 
สวดมนต์ไหวพ้ระ
และกล่าวคำ
ปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต 
 

คน 833 -              
 
 
ฝ่ายบุคคล 

6. กิจกรรมธนาคาร
พอเพียง 
 
 

ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคนสร้าง
รายไดจ้ากการขาย
ขยะ ฝึกทักษะ 
การออม และเห็น
คุณค่าของขยะที่
ไม่ได้ใช้แล้ว 
 

คน 833 5,000              
ฝ่ายบุคคล 

รวม(หน่ึงหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 16,500              
 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทกุรายการ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  

8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact)  

 1. นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 2. โรงเรียนมีกลไกและกระบวนการป้องกันการทจุริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณก์ารทุจริต  

 3. ดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  

10. การติดตามประเมินผล  

 1. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสจุริต  

 2. การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

 3. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ดว้ยวธิีการออนไลน ์ผ่านทางเว็บไซด์โครงการ 

โรงเรียนสุจรติ (www.uprightschool.net)  

 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online 
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 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ซึ่งได้บูรณาการให้กับสถานศึกษาปลูกจิตสำนักใหก้ับนักเรียน 

มีความรู้เทา่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจรติ อยู่อยา่งพอเพียง  

จิตสาธารณะ และยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการดำเนินงาน

อย่างมีส่วนรว่ม โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติ การพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ดา้น 

การป้องกันการทุจริตอยา่งมีจรรยาบรรณที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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