
  



ค ำน ำ 
 
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนท่ี 
1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 
และค าส่ัง ท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ความเช่ือมโยงของการจัดท าแผนและข้อมูลช่ือโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนส าเร็จเพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ส าคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  
 
 
 

โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์   
 
  



ส่วนที่ 1 
 

ควำมเป็นมำ 

   การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรค ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง  ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
จากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 
คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจ านวนท้ังหมด 180 
ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้
ก าหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและ
การพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส า คัญกับการปรับและ หล่อหลอม
พฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การ
พัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการ
ทุจริต ของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้อง
ในการปราบปราม การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (2560 – 2564)  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) และ ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง
ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมท้ังก าหนดเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วม
ส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้าน ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ท่ี
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน การทุจริตและระบบบริหาร
จัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างาน ด้านป้องกันการทุจริต
เปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
การท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย หลัก คือ 
เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยด าเนินการ 
ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมท้ังเสริม
พลัง การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civil Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมี
ความ เช่ือมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบ



การประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้จัดท าขึ้น
บนพื้นฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้อง
ด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย   ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์
หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  เพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะ ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง   

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและคว ำมโปร่งใสในกำรด ำเนินง ำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีน าเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานท่ีได้น าการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ ความส าเร็จ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว
ในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน
มีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการ
เก็บข้อมูล ให้เป็น แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ   
 



 
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและคว ำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)   
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ ค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ี
องค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม 
และการเช่ือมโยงกับ เครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวม
ไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิด การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของ
ประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

๑. การปฏิบัติหน้าท่ี  
๒. การใช้งบประมาณ  
๓. การใช้อ านาจ  
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๖. คุณภาพการด าเนินงาน  
๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
๘. การปรับปรุงระบบการท างาน  
๙. การเปิดเผยข้อมูล  
๑๐. การป้องกันการทุจริต  

   เคร่ืองมือในก ำรประเมินคุณธรรมและคว ำมโปร่งใสในก ำรด ำเนินง ำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนก
ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
  1)  แบบวัดก ำร รับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต    

2) แบบวัดก ำรรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงานท่ีประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน  



 
  3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:  
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน
ท่ัวไป สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในก ำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ในภาพรวม

ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ไดคะแนนรอยละเฉล่ีย 76.23 ซึ่งถือวามี
คุณธรรมและความ  โปรงใส ในการด าเนินงานอยูในระดับ B โดย ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนสูงสุด 
รอยละเฉล่ีย 96.08 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ได้คะแนน 75.52 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ B  (Good)  โดยตัวชี้วัด 1 ได้คะแนนสูงสุด 94.00 คะแนน  ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวช้ีวัดอื่น ๆ 
คือ ตัวชี้วัด 10 ได้คะแนนร้อยละ 50.00 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีผ่านมา (2563) สรุปได้ดังนี้ 

 
ปีงบประมำณ ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 

2563 75.32 - - 

 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นครู บุคลากร ผู้ปกครองและ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 94.00 AA ผ่าน 
2 การใช้อ านาจ 92.17 AA ผ่าน 
3 คุณภาพการด าเนินงาน 86.69 A ผ่าน 
4 การแก้ปัญหาการทุจริต 85.02 A ผ่าน 
5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 82.45 B ไม่ผ่าน 
6 การใช้งบประมาณ 80.50 B ไม่ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 80.33 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงการท างาน 80.16 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 73.79 C ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 50.00 E ไม่ผ่าน 
 
 



 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่ก ำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน   
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ เป็น

รายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพฒันาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้  
1. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก และควร

จะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้
รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 

2. กำรใช้งบประมำณ  
 โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์จะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเอง หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน ตนเองได้  

3. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์จะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ ผู้
มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

4. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  
    โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ 
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด ความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 



5. กำรเปิดเผยข้อมูล  
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) 
การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

6. กำรป้องกันกำรทุจริต  
     1) โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมี
แนวทาง สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

     2) โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันการทุจริต  

3) โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวช้ีวัด 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนา 
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น   

4) โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  

 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564  มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้  
๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 
๓. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 ต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ  
     



ส่วนที่ 2 บริบททีเ่กีย่วข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ 
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุก
ภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. มีดังนี้   
 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
วิสัยทัศน์  

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
 
พันธกิจ  

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล  
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

 

วัตถุประสงค์หลัก  

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลัก ธรรมาภิบาล  
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือ จากประชาชน  
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน 

ระดับท่ีสูงขึ้น  
 
ยุทธศำสตร์หลัก  

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”  
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ  

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนท่ี ท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพื่อ ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ รูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพื่อต้านทุจริต  

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี  
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
๒.๔ การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร 
วิชาชีพ  
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม  

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต  

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และ
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ รูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ เรียนการ
สอนในทุกระดับ  
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต  

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
๔.๒ สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ เหตุผล  
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ี
รัฐการ แสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของ
ประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความ โปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ 
านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง เดียวกัน   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน  

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง ทาง
การเมือง  
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ ใน
ทุกระดับ  

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน  
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ส าหรับเจตจ านงในการ
ต่อต้าน การทุจริต  

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการ
ปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและ
ท้องถิ่น  
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน  

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม  



 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  

๕. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น  

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ นิติ
บุคคล  
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ ภาค
ประชาชน  

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
ก ากับดูแลและควบคุมการ 
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองท่ี
ได้ แสดงไว้ต่อสาธารณะ  

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย และ
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต ใน
แต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน  

   
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย”  

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิด จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของ
พรรค การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี ๓ จึงได้ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริต
ตลอดกระบวนการ นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไป ปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ 
ขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  

 
 
 

  



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย  

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน  
ธรรมาภิบาล  

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย  
๑.๔ พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)  
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้อง  
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง ทาง
การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร  
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร  
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย ไปสู่
การปฏิบัติ  
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback)  

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย  

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ  
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ  

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต เชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส และไร้การ
ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท า ให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัย ท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของ หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น  



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต  

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา มีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน การ
ทุจริต  

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต  

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ  
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ การ
ปฏิบัติ  

๓. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด 
ปัญหาการทุจริต  

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต (ก าหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ)  

๔. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม  
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing  
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย  

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล  

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม หลัก
ธรรมาภิบาล  
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง  



ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  

๗. พัฒนาสมรรถนะและ  
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน การ
ทุจริต  

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล  
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน การ
ทุจริต  

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

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต  
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต  
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การ
ทุจริต  

  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไก และกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ
ได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้ น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ ปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต จะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผล ให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในท่ีสุด   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้   
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”  

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ  

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน การทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
1.๒ การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความ
เคล่ือนไหวและความ ถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สินคืนจาก
การทุจริต  
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต  



ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”  
กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต  
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต  
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ต้น
สังกัด  

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
๔.๒ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น ทาง
กฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การทุจริตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๔.๓ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ  
๔.๕ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ กฎหมายและ
ลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว 
กรองในการปราบปราม  
การทุจริต  

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
๕.๒ จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต  
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล
และ ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต  

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส  
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการปราบปราม  
การทุจริต  

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส  
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต  
๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี  

๗. พัฒนาสมรรถนะและ องค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต  

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ ใน
เชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training)  
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน เจ้าหน้าท่ี
ปราบปรามการทุจริต  



ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”  
กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระท า 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด  

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง ในการเผยแพร่เปิด
โปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน อย่างกว้างขวาง  

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ  

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี ทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี เปล่ียนแปลง
ไป  

     
  ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการการยกระดับค่า ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการส ารวจตามแต่ละ แหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท 
างาน รวมไปถึงการบูรณา การการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน
และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์ การด าเนินงาน ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย”  

กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  
1. ศึกษา และก ากับติดตาม การ
ยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต
(Corruption Perceptions 
Index :CPI)  ของประเทศไทย  

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกีารส ารวจตาม  
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต
ของประเทศ (CPI)  
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

2. บูรณาการเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี การรับรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย  

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - ยุทธศาสตร์ท่ี 5) 
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ ประเทศ  
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  

  
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ประจ ำปงีบประมำณ 2564 
 

หลักกำรและเหตุผล    
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา   
 
วิสัยทัศน์ : องค์กรปลอดการทุจริต ส านึกดีมีคุณธรรม 

พันธกิจ :  สร้างจิตส านึกและร่วมกันต่อต้าน ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 

เป้ำประสงค ์:  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนมีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีเป็น 

พลเมืองดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

วัตถุประสงค ์  
๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี 

คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน   
๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

ในการ ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการ ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ   

๓. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนิลรัตอนุสรณ์  มีระบบการท างาน 
และ การตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต   

๔. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ   
  
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์และมำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน   
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต   

เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  โครงกำร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  
งบประมำณ 

(บำท)  
1. นักเรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานและ
ลูกจ้างในสถานศึกษา 
รับรู้เรื่องการป้องกนั
การทุจริตและได้รับ
การกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อเป็น
พลเมืองดี 

ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือส่งเสริม
ให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต่อต้านต่อต้านทุจริต 

1.โครงการน้อมน า
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
2.โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธพัฒนาอ.พ.ส. 
3.โครงการ อ.พ.ส. ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติดและ
อบายมุข 
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือ) 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาระบบและจัดการ
องค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
นักเรียนได้รับการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพื่อสร้างพลเมืองดี 

20,000 
 
 

18,000 
 

37,000 
 
 

48,000 
 

 
  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

 เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  โครงกำร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  
งบประมำณ 

(บำท)  
นักเรียน ข้าราชการ 
ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พนักงาน
และลูกจ้าง ใน
สถานศึกษา รับรู้เรื่อง
การป้องกันการทุจริต
และได้รับการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
เป็นพลเมืองดี 

ประยุกต์หลัก 
ประชาธิปไตยเป็น 
เครื่องมือส่งเสริมให้มี 
ระบบและ 
กระบวนการกล่อม 
เกลาทางสังคมเพื่อ 
ต่อต้านทุจริต  

1.กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
2.กิจกรรม
ประชาธิปไตยสภา
นักเรียน 

นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาระบบและจัดการ 
องค์ความรู้การป้องกัน 
การทุจริตตามแนวหลัก 
ประชาธิปไตย  
นักเรียนได้รับการกล่อม 
เกลาทางสังคมในทุก 
ช่วงวัย  ต้ังแต่ปฐมวัย 
เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี  

1,000  
 
 

6,000 

  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  โครงกำร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  
งบประมำณ 

(บำท)  
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา
ทุกคนปลอดการทุจริต 

วางมาตรการเสริมใน 
การสกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล  

แผนตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานและลูกจ้างใน 
สถานศึกษาทุกคนปลอด 
การทุจริต  

-  

  



ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   
  

เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  โครงกำร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  
งบประมำณ 

(บำท)  
ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
ข้าราชการครู มี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมท่ีเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิง 
สร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการ 
ป้องกันการทุจริต  

- การอบรมพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินการ
ทางวินัยไม่ร้ายแรงและ
ความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม ได้รับ
การพัฒนา และปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็น มืออาชีพ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต  
  

-  

  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 

เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  โครงกำร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  
งบประมำณ 

(บำท)  
 ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครู มีความ
เข้าใจแนวปฏิบัติการ
รับเรื่องร้องเรียนอย่าง
ถูกต้อง 

ปรับปรุงระดับระบบ
รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

-การพัฒนาระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
และคณะครูเข้าใจระบบ
และช่องทางร้องเรียน 
สามารถรับ เรื่อง
ร้องเรียนและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว  

-  

  
 
  

  



 

ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

1
.โครงการนอ้มน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา

1.เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ
จัดท าและใชแ้ผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านกึใน
การประหยัดอดออม และ
วางแผนการใชเ้งินอย่างรู้คุณค่า
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ และสามารถน ามา
บูรณาการกับศาสตร์พระราชา
ได้

 1. ครูผู้สอนสามารถจัดท าและ
ใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง     
2. ผู้เรียนมีจิตส านกึในการ
ประหยัดอดออม และวางแผน
การใชเ้งินอย่างรู้คุณค่า
3. ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
และสามารถน ามาบูรณาการ
กับศาสตร์พระราชาได้

       20,000 งานบริหารงานท่ัวไป

2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาอ.พ.ส.

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
เห็นคุณค่าของกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
เห็นคุณค่าของกิจกรรมวัน
ส าคัญของสถาบันกษัตริย์
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
เห็นคุณค่าของกิจกรรมวัน
ส าคัญทั่วไป
4.เพ่ือให้ผู้เรียนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามหลักวิถีพุทธ
5.  เพ่ือให้มีการส่งเสริมวิถีพุทธ
ในโรงเรียนตามแนวทาง
ด าเนนิการ 29 ประการ

1. ผู้เรียนมีความรู้และเห็น
คุณค่าของกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
2. ผู้เรียนมีความรู้และเห็น
คุณค่าของกิจกรรมวันส าคัญ
ของสถาบันกษัตริย์ 
3. ผู้เรียนมีความรู้และเห็น
คุณค่าของกิจกรรมวันส าคัญ
ทั่วไป 
4. ผู้เรียนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามหลักวิถีพุทธ
 5.  สถานศึกส่งเสริมวิถีพุทธใน
โรงเรียนตามแนวทางด าเนนิการ
 29 ประการ

       18,000 งานบริหารวิชาการ

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการล าดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



 

ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

3
โครงการ อ.พ.ส. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและ
อบายมุข

  1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ไม่เก่ียวข้อง
กับยาเสพติด
 2.  เพ่ือป้องกันการแพร่ยาเสพ
ติดเข้ามาในสถานศึกษา
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเล่น
กีฬาต้านยาเสพติด
4.  เพ่ือให้การสนบัสนนุร่วมมือ
กับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่
ผู้เรียนในสถานศึกษาตาม
นโยบายของรัฐ
5.  เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดอย่างต่อเนือ่ง

  1  ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด
 2.  ป้องกันการแพร่ยาเสพติด
เข้ามาในสถานศึกษา
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเล่นกีฬา
ต้านยาเสพติด
4.  การให้การสนบัสนนุร่วมมือ
กับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่
ผู้เรียนในสถานศึกษาตาม
นโยบายของรัฐ
5.  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนือ่ง

       37,000 งานบริหารงานท่ัวไป

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน
2. เพ่ือให้โรงเรียนจัดรายวิชา
เพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 
จัดกระบวนการเรียนรู้และได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน

1. หลักสูตรสถานศึกษามีความ
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
                   2. โรงเรียนจัด
รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนดั
 ความสามารถและความสนใจ 
จัดกระบวนการเรียนรู้และได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน

       48,000 งานบริหารวิชาการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ



ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

5
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในและ
ภายนอกห้องเรียน

 1. เพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุสภา
นกัเรียนให้เป็นผู้น าในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวม
2. เพ่ือส่งเสริมให้สภานกัเรียนมี
การท างานอย่างเป็นระบบ
3.เพ่ือเสริมสร้างสภานกัเรียน 
กรรมการนกัเรียนให้มีความ
เข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในส่ิงที่ดี

1. คณะกรรมการสภานกัเรียน
ที่มีความเป็นผู้น าในการท างาน
เพ่ือส่วนรวม
2. คณะกรรมการสภานกัเรียน
มีการท างานอย่างเป็นระบบ
3.   คณะกรรมการสภานกัเรียน
 กรรมการนกัเรียนมีความ
เข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในส่ิงที่ดี

         1,000 งานบริหารงานท่ัวไป

6 กิจกรรมประชาธิปไตยสภานกัเรียน

 1.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุให้
นกัเรียนเป็นผู้น าในการท างาน
เพ่ือส่วนรวม โดยการร่วมจัดต้ัง
คณะกรรมการ และหัวหนา้ชัน้
เรียนตามหลักประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให้นกัเรียนมีการใชสิ้ทธ์ิ
ออกเสียง การเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภาโรงเรียน
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ตาม
หลักประชาธิปไตย

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดต้ังคณะกรรมการ และ
หัวหนา้ชัน้
เรียนตามหลักประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนมีการใชสิ้ทธ์ิออกเสียง
 การเลือกต้ังคณะกรรมการสภา
โรงเรียนอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ตามหลักประชาธิปไตย

         6,000 งานบริหารงานท่ัวไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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7 แผนตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2564

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
ตรวจสอบภายในของการ
บริหารงาน ประจ าปี 2564 
อย่างถูกต้องและโปร่งใส

1. โรงเรียนมีการตรวจสอบ
ภายในของการบริหารงาน 
ประจ าปี 2564 อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส

               -   งานบริหารงบประมาณ

8

การอบรมพัฒนาศักยภาพการด าเนนิการทางวินยั
ไม่ร้ายแรงและความรู้เก่ียวกับการขัดกันของ
ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนนิการทางวินยัไม่ร้ายแรง
และความรู้เก่ียวกับการขัดกัน
ของผลประโยชนส่์วนตนและ
ผลประโยชนส่์วนรวม

๑. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนนิการทาง
วินยัไม่ร้ายแรงและความรู้
เก่ียวกับการขัดกันของ
ผลประโยชนส่์วนตนและ
ผลประโยชนส่์วนรวม

               -   งานบริหารงานุคคล

9
การพัฒนาระบบการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้
มีประสิทธิภาพ

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบด้านสารสนเทศการรับ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
ด้านสารสนเทศการรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

               -   งานบริหารงานท่ัวไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ


