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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยใน  
ปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ
ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม
กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไก
ป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการ
ท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมี
ประสิทธิภาพมีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
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เพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก           
โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา 
วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือ
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้นบน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม         
ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือแสดงถึงความส าเร็จในภาพรวมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการการป้องกัน
การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
 2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34  
วรรคสอง และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ  แบงสวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา การแบ่ งส่ วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กลุ่มอ านวยการ 
  (2)  กลุ่มนโยบายและแผน 
  (3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (4)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(9)  กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 2.2 อ ำนำจหน้ำที่ 
          ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป ็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที ่การศึกษา               
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 
ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
การประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศ
ไว้ ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้         
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
           12. ปฏิบัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือได้ร ับ
มอบหมาย 

 2.3 สถำนที่ตั้ง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย  
 ตั้งอยู่เลขที่ 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 Website : http://www.spm36.go.th    E-mail : 
secondary36cripyo@gmail.com 
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 2.4 โรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงราย มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 41 แห่ง บริหารจัด
การศึกษาก าหนดเป็นสหวิทยาเขต  ตามระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ว่าด้วย         
สหวิทยาเขตมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้  
 

จังหวัด อ ำเภอ ชื่อสหวิทยำเขต โรงเรียน 
เชียงราย 

 
1. เมืองเชียงราย 
2. เวียงชัย  
3. เวียงเชียงรุ้ง 

ริมกก 1. สามัคคีวิทยาคม (ประธานจังหวัดเชียงราย) 
2. ด ารงราษฏร์สงเคราะห์ (ประธานสหวิทยาเขต) 
3. เม็งรายมหาราชวิทยาคม (รองประธานเชียงราย) 
4. ห้วยสักวิทยาคม  
5. สามัคคีวิทยาคม 2 (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
6. จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 
7. เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 
8. ดอนชัยวิทยาคม 
9. เวียงชัยวิทยาคม  
10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม 
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
 

1. พาน  
2. แม่ลาว  
3. แม่สรวย  
4. ป่าแดด  
5. เวียงป่าเป้า   

เวียงกาหลง 1. พานพิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. พานพิเศษพิทยา 
3. ดอยงามวิทยาคม 
4. แม่อ้อวิทยาคม 
5. นครวิทยาคม 
6. แม่ลาววิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. แม่สรวยวิทยาคม 
8. วาวีวิทยาคม 
9. ป่าแดดวิทยาคม 
10. เวียงป่าเป้าวิทยาคม  
11. แม่เจดีย์วิทยาคม9. เวยีงชัยวิทยาคม  
10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม 
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
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จังหวัด อ ำเภอ ชื่อสหวิทยำเขต โรงเรียน 

เชียงราย(ต่อ) 1. แม่จัน  
2. แม่สาย  
3. เชียงแสน 
4. แม่ฟ้าหลวง 
5. ดอยหลวง 

สุดถิ่นไทย 1. แม่จันวิทยาคม 
2. จันจว้าวิทยาคม 
3. แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ (ประธานสหวิทยาเขต) 
4. วัดถ้ าปลาวิทยาคม  
5. เชียงแสนวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
6. บ้านแซววิทยาคม 
7. สันติคีรีวิทยาคม 
8. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 

1. เทิง  
2. เชียงของ  
3. เวียงแก่น 
4. พญาเม็งราย 
5. ขุนตาล 

อิงโขง 1. เทิงวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. เชียงของวิทยาคม  
3. ปล้องวิทยาคม 
4. เวียงแก่นวิทยาคม 
5. แม่ต  าตาดควันวิทยาคม 
6. ขุนตาลวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
8. ไม้ยาวิทยาคม 
9. ยางฮอมวิทยาคม 
10. บุญเรืองวิทยาคม  
11. พญาเม็งราย 

รวม 18 4 41 
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ส่วนที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนด
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของคนในสังคม โดยมีแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องสาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระส าคัญทั้ง 7 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมี
มาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง 
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้
หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการ



8 
 

บริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล 
มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นใน
หลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมี
คุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 
ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 



9 
 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
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 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้น
ภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการ
ทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม        
โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต 
ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อน
ต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือ
สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมี
อันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ

พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ

แบบบูรณาการ 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่

ต่ ากว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  62 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  73 

คะแนน 
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 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ
พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน 
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ
ออกจากกัน ทั้งนี ้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ         
คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)     
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต         มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคม
ที่มีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ท่ีแถลงตอ่สภำนิติบัญญัติแห่งชำต ิ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่ งสร้างจิตส านึกของคนไทย
ให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



15 
 

ส่วนที่ 3 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

1. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการเขตสุจริต) ได้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด

นโยบาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต   
 

- ตุลาคม 2563 กลุ่มอ านวยการ  

2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 

60,000 มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

กลุ่มอ านวยการ 
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 1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งตัวแทนนักเรียน

แกนน า เข้าร่วมค่ายเยาวชน 
1.2 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
 

12,250 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Pratice) ส าหรับ
ผู้บริหารและครู 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าเกณฑ์การประกวด(Best Pratice) 
ส าหรับผู้บริหารและครู 
2.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาร 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 
2.4 มอบโล่เกียรติยศ จ านวน 6 โล ่
 

10,900 สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 จัดท าเกณฑ์การประกวดการด าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
3.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาร 
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 
3.4 มอบโล่เกียรติยศ จ านวน 3 โล่ 
 

5,450 สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

4 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย ประจ า
โรงเรียน 

- สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
ผ่านทางระบบออนไลน์   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัด 
 

- พฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

6 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการ
ทุจริต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการ
ต่อต้านทุจริต  
6.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาร 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 
6.4 มอบโล่เกียรติยศ จ านวน 3 โล่ 
 

5,450 สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

7 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.1 จัดท าเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์
ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
7.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาร 
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 
7.4 มอบโล่เกียรติยศ จ านวน 3 โล่ 
 

5,450 สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

8 กิจกรรม การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

- สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
9 รายงานผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
9.1 รวบรวมผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
น าเสนอต่อผู้บริหารตามล าดับต่อไป 
 

- สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 
2. เครื่องมือที่เก็บข้อมูล 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล คือ แบบรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินโครงการ           
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.1  แบบรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. รายละเอียดการด าเนินงาน 
  - กิจกรรม 
  - วิธีการด าเนินงาน 
  - ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  - ผลการด าเนินงาน 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 4. รูปภาพประกอบ 
 

3. กำรเก็บข้อมูล 
3.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ เอกสารของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต   

3.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) และรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการเขตสุจริต) 
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 4.1  การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
  4.1.1 ผู้จัดท าตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการแบบรายงานผลการด าเนินงาน
ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด  
  4.1.2 น าข้อมูลที่ได้จากแบบรายงานผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ  และน าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน  แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อสะดวก
ในการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 4 

ผลกำรด ำเนินกำร 
 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา           
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

 1.1 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรเขตสุจริต) มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีระบบการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงในการป้องกันการทุจริต 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการด าเนินงานด้านจิตอาสาภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชนและสังคม เพ่ือปลูกฝังให้ผู้บริหารคลากรทางการศึกษา รู้จักการให้ การ
เสียสละ การท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  5. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักถึงการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง
มากขึ้น 
 
 1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัด มีความ
ตระหนักรู้และเข้าใจการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต (Anti – Corruption Education) และมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Pratice) ส าหรับผู้บริหารและครู, 
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ,กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)       
ในระดับภูมิภาค 
  2. ในการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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  1. การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา  

    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม    
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

2. การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทครูผู้สอน  
     รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาววรรณวิสา  กลางสอน  
     ครโูรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

3. การประกวด “กิจกรรมบริษัทสร้างการดี”  
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 

4. การประกวดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
    รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 

5. การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) “โรงเรียนสุจริต 
    รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

  3. โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2564    
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สารารถ

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1. มีระบบการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น 
2. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อตกลงในการป้องกันการทุจริต 
4. มีการด าเนินงานด้านจิตอาสาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชนและสังคม เพ่ือปลูกฝังให้

ผู้บริหารคลากรทางการศึกษา รู้จักการให้ การเสียสละ การท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 
5. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักถึงการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
 
โรงเรียน 
1. มีระบบการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น 
2. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อตกลงในการป้องกันการทุจริต 
4. มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต 
5. มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้

พฤติกรรมสุจริต 
6. มีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
7. ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความศรัทธา เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

ของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 

ผู้บริหำร 
1. มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมมากขึ้น ช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้

ปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 
2. ปัญหาร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
3. มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและน าไปแก้ไขปรับปรุงในหน่วยงาน 
4. มีความตระหนักเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้ด าเนินงานตามระเบียบกฎหมายเพ่ิมมาก

ขึ้น 
5. เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในโรงเรียน 
6. มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน 
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7. ผู้บริหารและครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นตัวแบบที่ดีในเรื่องความสุจริตให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

8. ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรก/บูรณาการให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

 
นักเรียน 
1. กล้าแสดงออกด้านการคิด มีวินัย และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
2. มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือครู โรงเรียน และชุมชน 
3. มีภาวะผู้น าในการเป็นตัวแบบประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตและ

เผยแพร่ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ยอมรับคนโกง 
4. มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการกระท าให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
5. เรียนรู้และร่วมปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบการด าเนินงานภายในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
6. เรียนรู้การจัดตั้งบริษัท การคิดผลิตสินค้าจ าหน่ายในโรงเรียนและชุมชน 
7. รู้จักการประกอบอาชีพที่สุจริตและมีรายได้ระหว่างเรียน 
8. ตระหนักและรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน 
9. เป็นสมาชิกทีดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
10.สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 

 
ปัญหำและอุปสรรค 

 เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมป้องกันการทุจริต 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคและใน
ระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ 
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ภำพกิจกรรม 
 
 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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            กิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ณ บริเวณเสาธง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
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คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ                   
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