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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1 ความเป็นมา 

ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้  ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CorruptionPerceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 
โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับท่ี 110 ของโลก จากจ านวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทย
ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรม
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ี
เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการด 
าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และ
มีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการ
เรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความ
เป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื ่อนำไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา  
เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึก



ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
          นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิ
บาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2557 – 2559 นโยบายการบริหารจัดการท่ีดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือ
ชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจงัในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการคือ 

1.สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
2.เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.ระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมกระจายและถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4  ประการ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนครบุรีวิทยา    จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนครบุรีวิทยา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

 

 



 

2 ข้อมูลโรงเรียนครบุรีวิทยา 

โรงเรียนครบุรีวิทยา  ต้ังอยู่ท่ี ๗๗๙ หมู่ท่ี4 ตำบลบา้นใหม ่อำเภอครบรุ ีจังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๒๕๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๔๘ ๐๖๖  ต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.2๔๙9  เดิมช่ือโรงเรียนครบรี  (ป.ปลาย) มีเนื้อที่ 
1๒ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา มีหมู่บ้านในสังกัด ๔ หมู่บ้าน 2  ตำบล  

ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มพื้นท่ีบางส่วนเหมาะแก่การทำนาบางส่วนเหมาะแก่การทำไร่และ
พื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานทับลานประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ทำนาทำสวน ทำไร่  

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอครบุรี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
    ฤดูร้อนช่วงระยะเดือนกุมภาพนัธ์ถึง พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน 
    ฤดูฝนช่วงระยะเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกชุกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
    ฤดูหนาว ช่วงระยะเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เดือนธันวาคม เป็นช่วงอุณหภูมิต่ำ 
เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอำเภอครบุรี เป็นพื้นท่ีราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงกั้นเป็นแนวยาว อากาศจึง

ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็น  
          สภาพสังคม 
 เป็นหมู่บ้านหลักในการพัฒนาวัดและโรงเรียนเป็นชุมชนเก่าท่ีริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ประชาชนมีความสนใจ
ใฝ่พัฒนาผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  อาชีพหลักคือ  การทำนา  หมดฤดูทำนา  ทำสวนพริก  รับจ้าง
ท่ัวไป  รับจ้าง  อาชีพเสริม เพาะเห็ดฟาง ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า  เศรษฐกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 
วัฒนธรรม ชาวบ้านใช้ภาษาไทย-โคราช  100  %  การแต่งกายพื้นเมือง ผู้หญิงใช้ผ้าถุง  เส้ือแขนสามส่วน 

เส้ือผ้าไหม และผ้าฝ้ายจากชุมชน ปัจจุบันแต่งกายตามสมัยนิยม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
           เทคโนโลยี 
 ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  มีอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นจุดศูนย์ร่วมโครงข่ายท่ี
ขยายตัวอย่างครอบคุม 
         การเมืองการปกครอง 
 ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น   รู้จักหน้าท่ีและบทบาทของตน  มี
ความเป็นประชาธิปไตย 
 
 

 

 
 



3. ประวัติโรงเรียนครุบรีวิทยา 
การก่อสร้างโรงเรียนสามัญศึกษาโรงเรียนนี้ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยนายวัฒนะ 

รัตนวิเศษ ศึกษาธิการอำเภอครบุรี เสนอเรื่องขออนุญาติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกแก่
นักเรียนในอำเภอครบุรีท่ีเรียนจบช้ันประถมบริบูรณ์ จะได้ศึกษาต่อเพราะในปีหนึ่ง ๆ มีนักเรียนเข้าเรียนต่อในตัว
จังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการลำบากด้วยประการท้ังปวง จึงได้ขออนญุาติให้เปดิโรงเรียนนี้ขึ้น ตามหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมาท่ี ๕๘๘๒/๒499 ลงวันท่ี 8 เมษายน  2499 เเต่อาคารเรียนยังไม่มี จึงได้อาศัยท่ีโรงเรียนบ้าน
แชะ เปิดทำงานสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน มีนักเรียนจำนวน 4๐ คนและทางการได้มอบให้นายสกนธนิตย์ 
เปี่ยมพิมาย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแชะเข้าประจำทำการสอน 

วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2๕๐0 ทางราชการได้แต่งต้ัง  นายช่วง อินทรักษ์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเหมือง-
ตะโก มาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนนี้ ตามหนังสือจังหวัดท่ี 17992/2499 ลงวันท่ี 20
มีนาคม  พ.ศ. 2500 และทางราชการได้อนุมัติเงิน กศส. (การศึกษาและสาธารณสุข)   ตามหนังสือจังหวัด
นครราชสีมาท่ี 17992/2499  ลงวันท่ี  24   ตุลาคม  พ.ศ. 2499 จำนวน 40,000.- บาท  
(สีหมื่นบาทถ้วน) มาให้อำเภอดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเป็นอาคารช้ันเดียวขนาด 7 เมตร ยาว 27   เมตร  
แบ่งเป็น 3 ห้องเรียนออขนาดห้องเรียน 7 X 9  เมตร ปลูกขึ้นในท่ีดินของโรงเรียนซึ่งทางราชการได้สงวนไว้บริเวณ
บ้านใหม ่หมูท่ี่ 4  อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ                  จดถนนโทรศัพท์                         ยาว 4 เส้น 6 วา 
ทิศใต้                      จดถนนบุรีราษฎร์                       ยาว 4 เส้น 6 วา 
ทิศตะวันออก             จดถนนสมพงษ์การพิมพ์              ยาว 2 เส้น 6 วา 
ทิศตะวันตก               จดถนนบุรีราษฎร์                      ยาว 2 เส้น 13 วา 13 ศอก 
คิดเป็นพื้นท่ี ๑2 ไร่ 1 งาน ๓๘ ตารางวา ขณะท่ีกำลังทำการก่อสร้างอาคารเรือนอยู่นั้น สถานท่ีเรียนของ

โรงเรียนบ้านแชะคับแคบมาก จึงได้ไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดสมุทรการ(ชะ) เป็นสถานท่ีเยนหนังสือช่ัวคราว
จนกว่าจะก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ และต้ังช่ือโรงเรียนว่า โรงเรียนครบุรึ (มัธยมศึกษา) เครื่องหมายประจำ
โรงเรียน คือ นม 19 ในขณะนั้นมีนักเรียนจำนวนท้ังส้ิน ๙0 คน 

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 25๐๓ ทางราชการได้ส่ังให้นายช่วง เจริญครบุรี   ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดอน-แสน
สุข มาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการเทนครูใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 25๐4 ทางราชการได้เปล่ียนแปลงแผนการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 มาเป็นช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ดังนั้น ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนจึงได้ทำการเปิดสอนนักเรียนดังนี้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
จำนวน ๑ ห้องเรียนและชั้นมัธยมศึกษ 1 ,2 ชั้นละ 1 ห้องเรียน และทางราชการได้ย้ายนายช่วง เจริญครบุรี ซึ่ง
ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 

ในปี พ.ศ. 250๕ ได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันละ 1 ห้องเรียน 



ในปี พ.ศ. 2506 ได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษปีท่ี ๕ และงดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพราะเป็นการศึกษา
ภาคบังคับ พร้อมกันได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียนครบุรี (มัธยมศึกษา) มาเป็น โรงเรียนครบุรี (ป.ปลาย) ในปี
การศึกษานี้ด้วย 

ในปี พ.ศ. 2514 นายช่วง เจริญครบุรี ได้รับเต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้อีกครัง้และย้าย
นายช่วง อินทรักษ์ ไปดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนบ้านจระเข้หิน 

ในปี พ.ศ. 2521 ทางราชการได้เริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 252๑ ท่ัวประเทศ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้
ทำการเปิดการเรียนการสอน ดังนี้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 2 3 4 5 6 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 เป็นปีสุดท้าย 
สำหรับปีการศึกษา 2๕22 จึงได้เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2520 ซึ่งจัดระบบเป็น 6 ,3,3 

ในปีงบประมาณ 2๕๓๓ ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.402 เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑,๕๓๑,๐๐๐ -บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) 

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๓๓ นายช่วง เจริญครบุรี  ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู ้อำนวยการ
โรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) และเกษียณอนุราชการในปีนี้  โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวีรพงษ์ ฉายสุริยะพันธุ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   จนถึง วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒533   ทางราชการให้ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการท้ัง   2  ท่าน ไปอบรมเตรียมเป็น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ของ สปช. จึงแต่งต้ังให้  นายสมพอ
ใคร่กระโทก อาจารย์ 2 ระดับครูสายผู้สอน ในโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันท่ี 3๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 

วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 253๓  สปช.   ได้แต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์   นคราวนากุล   ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุนชนจระหิน มาตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) และในปีงบประมาณนี้ทางโรงเรียนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน ๑2  ห้องเรียน เป็นเงิน 3,416,400.- บาท(สามล้านสี่แสนหนึ่ง
หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และบประมาณห้องส้วม ๑๐ ห้อง เป็นเงิน 19๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสอง
พันหร้อยบากถ้วน) 

วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 253๔ ตามมดิการประชุม กปจ.ครั้งท่ี 5/25๓๔ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 
2534 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจาก โรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) มาเป็น โรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันที ่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2๕3๗ นายสัมฤทธิ์ นคราวนากุล ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ไปดำรงตำเหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน 

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2537 นายวิธาน ญาติกิ่ง ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2๕๔๗ ทางราชการได้มีคำส่ังให้ นายผดุง เวชศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคร
บุรีวิทยา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 



วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๔7  นางอมรศรี  พรหมภูวัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพียก ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงรียนครบุรีวิยา ต่อมาเล่ือนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่ 1๓ ธันวาคม พ.ศ. 2๕๔๗   นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระชาย-โนน
กุม มารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี 2๔ มีนาคม พ.ศ. 254๗  นายสมัคร สถิตนิตรัตน์   ทางราชการมีคำส่ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 25๕๑  นายวิศิษฐ์ ราษฎร์ภักด ี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี ๑ ตุลาคม  พ.ศ. 2552 นายสมัคร สถิตนิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา ขอลาออกจาก
ราชการ ตามมาตราปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ ตามหนังสือสำนักงานพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ที่ ศธ. ๐๔๐๖๔/๕๓๔๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๒ 

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 25๕2 นางอมรศรี พรหมภูวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการแต่งต้ังรักษา
ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี 2๑ มกราคม พ.ศ. 2๕๕3 นายเกษม มารครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองวิทยา ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนครบุรีวิทยา  

วันท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนครบรุีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     คติพจน์ของโรงเรียน (SCHOOL MOTTO) 

       - เรียนดี มวีินัย ไฝ่คุณธรรม 

      ปรัชญาของโรงเรียน (SCHOOL PHILOSOPHY) 
 

➢ ปัญญาสร้างสรรค์พสิ่ง 

      อัตลักษณ์ (Identity) :  

➢  

      สีประจำโรงเรียน 

➢แดง-เหลือง                                

      ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

      อักษรย่อของโรงเรยีน (SCHOOL ABBREVIATION)             
 ➢ ค.ว. 

      เพลงประจำโรงเรียน (SCHOOL SONG) 

➢ มาร์ชครบุรีวิทยา 

   ต้นไม้ประจำโรงเรียน (SCHOOL SYMBOLIC TREE) 

         ➢ ต้นราชพฤษ์ 

หัวใจ หมายถึง ความสามัคคีของหมู่คณะ 

เพชร หมายถึง คุณค่าที่ผ่านการขัดเกร่าทางคุณธรรมและ
ปัญญา 

ดาบ หมายถึง ประดุจดังอาวุธทางปัญญาที่ผ่านการลับ
คม 

สีแดง สีเหลือง 



5. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา  ต้ังอยู่ท่ี ๗๗๙ หมู่ท่ี4 ตำบลบ้านใหม ่อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๔๔๘-๐๖๖  

   - มีเขตพื้นท่ีบริการ หมู่บ้านในสังกัด ๔ หมู่บ้าน 2  ตำบล  ได้แก่ หมู่ ๔ ๘ ๙ ตำบลบ้านใหม่ และ หมู่ ๘ 
ตำบลแชะ(บางส่วน) 

 - ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

            - อีเมลล์ : admin@kbv.ac.th 

            - เว็บไซด์ : http://www.kbv.ac.th 

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๓   สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหารโรงเรียน นายนุศิษย์   พรชีวติ วิทยาฐานะ เชียวชาญ การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2๕63  จนถึงปัจจุบัน  

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา   59 คน  
- จำแนกเป็นผู้บริหาร    4   คน  
- ข้าราชการครู     46   คน  
- ครูพี่เล้ียงฯ     1   คน    
- ครูอัตราจ้าง     5    คน  
- นักการภารโรง     2   คน  
- ธุรการโรงเรียน     1   คน 

     

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ใน
แต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 22 25 

คณิตศาสตร์ 3 25 

วิทยาศาสตร์ 3 25 



สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ใน

แต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย 4 25 

ภาษาอังกฤษ 5 25 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 25 

ปฐมวัย 7 25 

ประถมศึกษา 1 25 

พลศึกษา 1 25 

การศึกษาพิเศษ 1 25 

เคมี 1 25 

เกษตรศาสตร์ 1 25 

คอมพิวเตอร์ 1 25 

ดนตรี 1 25 

ออกแบบผลิตภัณท์อุตสาหกรรม 1 25 

การวัดผลและประเมินผลฯ 1 25 

ภูมิศาสตร์ 1 25 

รวม 55 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) และผู้สำเร็จการศึกษา  

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564       รวมทั้งสิ้น 1,121 คน 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 
เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง รวม 

อ.1 - - - - - 

อ.2 3 26 33 59 - 

อ.3 3 44 41 85 - 

รวม 6 70 74 144 - 

ป.1 4 75 67 142 - 

ป.2 4 69 66 135 - 

ป.3 5 86 71 157 - 

ป.4 5 103 95 198 - 

ป.5 5 92 81 173 - 

ป.6 5 88 84 172 - 

รวม 28 513 464 977 - 

รวมทั้งหมด 34 583 538 1,121 
 

 

 

 

 

 

 

 



     อาคารสถานที่ 

ท่ี ประเภท แบบ ปีที่
สร้าง 

การได้มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารอเนกประสงค์/โรง
อาหาร/โรงฝึกงาน 

สปช.206/26 
2534 งบประมาณต้นสังกัด 1,531,000 

2 บ้านพักครู องค์การฯ 2517 งบประมาณต้นสังกัด 45,000 
3 บ้านพักภารโรง สปช.304/28 2531 งบประมาณต้นสังกัด 75,000 
4 ส้วม สปช.601/26 2534 งบประมาณต้นสังกัด 192,500 
5 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2550 งบประมาณต้นสังกัด 10,000 
6 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค ์ 2543 งบประมาณต้นสังกัด 89,500 
7 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 2517 งบประมาณต้นสังกัด 24,000 
8 รั้ว รั้วคอนกรีต 2523 งบประมาณต้นสังกัด 213,300 
9 ถนน ถนนคอนกรีต 2558 งบประมาณต้นสังกัด 100,000 

10 อาคารเรียน สปช.2/28 2535 งบประมาณต้นสังกัด 3,416,400 
11 บ้านพักครู องค์การฯ 2520 งบประมาณต้นสังกัด 45,000 
12 ส้วม สปช.601/26 2541 งบประมาณต้นสังกัด 166,500 
13 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2558 งบประมาณต้นสังกัด 50,000 
14 อาคารเรียน สปช.2/28 2539 งบประมาณต้นสังกัด 4,148,400 
15 บ้านพักครู องค์การฯ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 125,000 
16 ส้วม อื่น อื่น 2545 งบประมาณต้นสังกัด 76,231 
17 อาคารเรียน สปช.105/29 2545 งบประมาณต้นสังกัด 1,600,000 
18 ส้วม สปช. 605/45 2558 งบประมาณต้นสังกัด 561,500 
19 อาคารเรียน ป.1ฉ 2542 การบริจาคหรือโรงเรียนทำ

เอง 
596,491 

 

แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน  
ห้องสำนักงาน/ห้องพักครู อาคารอเนกประสงค์ สวนพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
 2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค สวนสัตว์นครราชสีมา ศูนย์พันธ์ไม้กลายเป็นหิน 
ปรางค์ครบุรี เขือนลำแชะ เขือนลำมูลบล  

  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระส าคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 

ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 



ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ด้านความม่ันคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ 

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 



 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  



 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 



การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง  ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยช น์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้ง

เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่ากา รทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

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
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  73 
คะแนน 



ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่า ยต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และ การปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  



2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เ อ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการ ใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 



เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ากระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

 

 

 



2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี และลงโทษ ทั้งทาง
วินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ กี่ ยวข้องกับการทุจ ริ ตและประพฤติมิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ นตอนการด า เนินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  



ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ปลูกฝั งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่ วนรวมเป็นที่ ตั้ งมีความซื่ อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  



 

 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลง นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

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

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

  



ส่วนที่ 3 แผนปฏบิัติการป้องการทุจรติของโรงเรยีนครบุรีวิทยา 

ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 

แผนงานบรูณาการต้อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

1.หลักการและเหตุผล 

        ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึน้ได้  ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558  ให้หน่วยงานของ
รัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ไปสู่การ
ปฏิบัติ   โดยกำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาส่ีปี และเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดหี้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่น  Intergrity  and  Transparency  
Assessment (ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity  Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception 
Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)  มีเป้าหมาย คือ สถานศึกษาของรัฐ โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในสถานศึกษา และนำผลท่ีได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ให้มีภาพลักษณที์่ดี
ขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ.ศ. 2542 

 ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนครบุรีวิทยา จึงได้จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต  เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ



ภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของโรงเรียนครบุรีวิทยา และเพื่อให้ทุกส่วน ทุกฝ่าย ในโรงเรียนครบุรี
วิทยา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนครบุรีวิทยา ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนครบุรีวิทยา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้าง
ระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ปัญหา
ผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  เพื่อเป็นแผนปฏิบัติ
การในการดำเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนครบุรีวิทยา อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในองค์กรให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 

2.วัตถุประสงค ์

1.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

2.เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครดบุรีวิทยา มีระบบการทำงานและการ
ตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

4.เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 



3.วิสัยทัศน์  

       “โรงเรียนครบุรีวิทยา ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต” 

4.พันธกิจ ( Mission ) 

         1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้กับบุคลากรของโรงเรียนครบุรีวิทยา   ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

 2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนครบุรีวิทยา 

 3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของบุคลากรของโรงเรียนครบุรีวทิยา 
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนครบุรี
วิทยา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของโรงเรยีนครบุรีวิทยา 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนครบุรีวิทยา บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

          วัตถุประสงค์ 

          เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนครบุรีวิทยา บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของโรงเรียนครบุรีวิทยา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  
กฎ  และระเบียบ  ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนครบุรีวิทยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

      1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

 1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 

      2. ส่งเสริมให้บุคลกรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 2.1 ส่งเสริมใหบุ้คลากรของโรงเรียนครบุรีวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนครบุรีวิทยา ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรของโรงเรียนครบุรีวิทยา ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

 

       3.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 



 3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรของโรงเรียนครบุรีวิทยา ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนครบุรีวิทยา 

          3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนครบุรีวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

               วัตถุประสงค ์

                เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกฝ่ายของโรงเรียนครบุรีวิทยา ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนครบุรีวิทยา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้
เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

               มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

              1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในของโรงเรียนครบุรีวิทยา กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนครบุรีวิทยา กับ
องค์กรทุกภาคส่วน 

                   1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนครบุรีวิทยา ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนครบุรีวิทยา จากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปประมวล  วิเคราะห์  
เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

          1.3  ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 



         1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนครบุรีวิทยา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อตดิต่อส่ือสารระหว่างกัน  

    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
โรงเรียนครบุรีวิทยา 

          2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในโรงเรียนครบุรีวิทยา 

           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

           2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

           2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

           2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนครบุรีวิทยา   

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ของโรงเรียนครบุรีวิทยา 

             วัตถุประสงค์ 

     มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ
ท่ีเอื้อประโยชน์ต่การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   

     มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

                   1.1 ให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนครบุรีวิทยา ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มี
โครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ   



                   1.2  ให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนครบุรีวทิยา สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี  เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจ
หนึ่งได้ 

              1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่าง หน่วยงานของโรงเรียนครบุรี
วิทยา ด้วยกันเอง 

                  1.4  ให้หน่วยงานทุกฝ่าย ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล การใช้อำนาจในการ  ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง  และเป็นธรรม 

    2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนครบุรีวิทยา กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

               2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนครบุรีวิทยา กับ 

ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

         ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนครบุรีวิทยา 

             วัตถุประสงค์ 

              มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน       

   มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

    1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

                   1.1 กำหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตท้ังในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 

                  1.2 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 

 

 

 



5. กิจกรรม  โครงการ ปีงบประมาณ งบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนครบุรีวิทยา ปฏิบัติงาน  

                   ตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
บุคลากรของโรงเรียนครบุรีวิทยา 

๕,๐๐๐ 

 

 

๒.ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

โครงการฟื้นฟูจิตวิญญาณครูสู่โรงเรียนสุจริต 

๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๒ จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรท้ังฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง 

๒.๓ จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องประจำตัวบุคลากรทุกคน  

  

๓.ส่งเสริมค่านิยมการยก
ย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

 

๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

๓.๒ ประกวดคำขวัญ บทความ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

  

 

 

 

 

 

 



  

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ ปี 

25๖๔ 

ปี 

25๖๕ 

ปี 

256๖ 

1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหลักธรรมา-
ภิบาล 

๓.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

โครงการฟื้นฟูจิตวิญญาณครูสู่โรงเรียนสุจริต 

๑.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

๒.๑ จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากร 

๒.๒ จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

๓.๒ ประกวดคำขวัญ บทความ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้ 

งบประ
มาณ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริต และ 

                    ประพฤติมิชอบ 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ ปี 

25๖๔ 

ปี 

25๖๕ 

ปี 

256๖ 

1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๒.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 

 

 

 

 

 
๓.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็น การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

๑.๒ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต  

๒.๑ จัดต้ังเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหว่างชุมชนและโรงเรียนครบุรี
วิทยา   

2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 

๒.๓ แต่งต้ังผู้ปกครองร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆของ
โรงเรียนครบุรีวิทยา  

2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบ
และแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน 

๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

๓.๒ ประกวดคำขวัญ บทความ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

๕,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

๕,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้ 

งบประ
มาณ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

                    โรงเรียนครบุรีวิทยา 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ ปี 

25๖๔ 

ปี 

25๖๕ 

ปี 

256๖ 

1.จัดทำระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 

 

 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเส่ียงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

๑.๓ จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง ทางประกาศและเว็บไซด์ 

๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

 

 

๒.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้ 

งบประ
มาณ 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ       

                     ประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนครบุรีวิทยา 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ ปี 

25๖๔ 

ปี 

25๖๕ 

ปี 

256๖ 

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดวามสามารถ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑.๑ จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

๑.๒ จัดทำศูนย์ข้อมูลความรู้กลาง ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้ 

งบประ
มาณ 

 

 

5.ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2566 

6. สถานที่/พืน้ที่ดำเนินการ   โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
      1. บุคลากรของโรงเรียนครบุรีวิทยา มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
     2. โรงเรียนครบุรีวิทยา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การ
ทุจริต 
8. การติดตามประเมินผล  
    1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
     2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net)  
     3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online 

 



 




