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บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562  มีการก าหนด
แผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้างของโรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มี จิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการกิจกรรมท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก
ในการต่อต้านและการไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน ด้วยการให้ความรู้การจัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเป้าหมาย ของการด าเนินโครงการกิจกรรม คือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมท้ังลูกจ้างในสังกัด โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน ต้ังแต่เดือน มีนาคม ถึง กันยายน 
2563  

ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสง ค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของ  ทุกฝ่ายและส่งผลให้ใน
ปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการทุจริตในหน่วยงานรวมถึงผู้มารับบริการส่วนใหญ่เกิด ความเช่ือมั่นและยอมรับในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยจะเห็นได้จากการท่ีโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการด าเนินการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีการบริหารจัดการ  ภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและพร้อมยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2562) 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการด าเนินงาน 

1. การประกาศเจตจ านง  
การบริหารงานด้วยความ  
ซื่อสัตย์สุจริต  

ร้อยละ 90 ของ  
ความส าเร็จในการ  
ปฏิบัติงานตาม  
แนวทางปฏิบัติ  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 256 มีการประกาศเจตจ านง  
จ านวน 2 ภาษาได้แก่  
ภาษาไทย และ  
ภาษาอังกฤษ  

2. การประกาศนโยบาย  
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน  

ร้อยละ 90 ของ  
ความส าเร็จในการ  
ปฏิบัติงานตาม  
แนวทางปฏิบัติ  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562 มีการประกาศนโยบาย  
คุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการด าเนินงาน  
บนเพจโรงเรียน 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการด าเนินงาน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมท า  
ความดี เพื่อสาธารณะ  
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่  
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง 
มี วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ  

ร้อยละ 80 ของ  
จานวนบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับ คุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถน า
ความรู้ ท่ีได้รับไประยุกต์
ใช้ ในการปฏิบัติหน้าท่ี  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562 ร้อยละ 100 ของ  
คณะครูและ บุคลากร
ทางการศึกษามีความ  
ตระหนักและปฏิบัติ  
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม  
แนวทางเรื่อง  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. การประชุมช้ีแจงให้  
ปฏิบัติตามแนวทางการ  
ประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสฯ  
 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  
การประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของ
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

มีการประชุมการประชุม  
ช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนว  
ทางการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสฯ  

5. สร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์  
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให ้ 
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ  
และกระตุ้นให้  

จ านวนรูปแบบ  
การประชาสัมพันธ์  
ในด้านการต่อต้านการ  
ทุจริต เพื่อสร้างการ  
รับรู้  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

มีการนิเทศติดตามโดยใช้  
การนิเทศระยะไกลผ่าน  
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
มีความสะดวก รวดเร็ว  
และได้ข้อมูลครบถ้วน  



ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น  
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน  
การทุจริต  
 

และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ  

6. การจัดท าและ  
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์  
ประชาสัมพันธ์โดยการ มี  
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้เสีย  

ร้อยละ 80 ของความ  
พึงพอใจของ  
ผู้รับบริการต่อระบบ  
บริหารจัดการงาน  
ส่ือสารเพื่อต่อต้านการ  
ทุจริต (ช่องทาง/  
การน าเสนอข้อมูล)  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

ครูด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์อย่าง
ครบถ้วน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนบ้านหาดทรายร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
ความเป็นมา 

 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญ 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิต ิรูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ
สินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริต เชิงนโยบาย 
การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง รัฐบาลได้
ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความช่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองเจ้าหน้าท่ีชองรัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 -2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้
สังคมไทยมีวินัย และยืดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
บูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม 
สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ  ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนา 
กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก 
สถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์  การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ ต่อ
ปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง  ๆ  ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของ ทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม 
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ซาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน ได้รับ
ทราบในทุกปีงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  ทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ'วัน,ท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero  
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับ ธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ชอง ยุทธศาสตร์ซาติฯ ระยะ
ท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็น มาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายใน
และต่างประเทศ สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม 



      

ยุทธศาสตร์ซาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึด 
กรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ข้อมูลพื้นฐาน  
สถานที่ต้ัง 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี    

ทีอ่ยู่    หมู่ 6  ต าบล หาดทรายรี  อ าเภอ เมือง  จังหวัด ชุมพร  86120 

สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

เครือข่ายสถานศึกษา เมืองชุมพร 4 

โทรศัพท์    077-558156 

โทรสาร    077-558156 

E-mail    hadsairi2559@gmail.com 

Website   - 

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6  

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 
2561 

1 6 1 2 1 2 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

1.3 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 1) ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1     

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 7 6 85.71 1 14.29 - - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 7 7 100.00 - - - - 

3.ด้านสังคม 7 6 85.71 1 14.29 - - 

4.ด้านสติปัญญา 7 5 71.43 2 28.57 - - 

 2) ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 21 21 100.00 - - - - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 21 19 90.48 2 9.52 - - 

3.ด้านสังคม 21 19 90.48 2 9.52 - - 

4.ด้านสติปัญญา 21 17 80.95 3 14.29 1 4.76 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 3)  ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3     

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 9 8 88.89 1 11.11 - - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 9 9 100.00 - - - - 

3.ด้านสังคม 9 8 88.89 1 11.11 - - 

4.ด้านสติปัญญา 9 8 88.89 1 11.11 - - 

 

 (ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

จ านวน 

นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ ดนตรี การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 17 10 58.82 10 58.82 15 88.24 16 94.12 11 64.71 12 70.59 13 76.47 17 100.00 11 64.71 

ป.2 8 7 87.50 6 75.00 8 100.00 6 75.00 5 62.50 7 87.50 7 87.50 8 100.00 6 75.00 

ป.3 16 7 43.75 6 37.50 13 81.25 9 56.25 11 68.75 13 81.25 8 50.00 15 93.75 8 50.00 

ป.4 14 4 28.57 5 35.71 14 100.00 9 64.29 3 21.43 11 78.57 13 92.86 9 64.29 9 64.29 

ป.5 14 5 35.71 7 50.00 9 64.29 9 64.29 7 50.00 13 92.86 12 85.71 14 100.00 6 42.86 

ป.6 22 10 45.45 7 31.82 19 86.36 4 18.18 2 9.09 19 86.36 10 45.45 12 54.55 8 36.36 

รวม 91 43 47.25 41 45.05 78 85.71 53 58.24 39 42.86 75 82.42 63 69.23 75 82.42 48 52.75 

รวมทั้งสิ้น 91 43 47.25 41 45.05 78 85.71 53 58.24 39 42.86 75 82.42 63 69.23 75 82.42 48 52.75 



      

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2561 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ภาษาไทย 58.82 87.50 43.75 28.57 35.71 45.45
คณิตศาสตร์ 58.82 75.00 37.50 35.71 50.00 31.82
วิทยาศาสตร์ 88.24 100.00 81.25 100.00 64.29 86.36
สังคมศึกษาฯ 94.12 75.00 56.25 64.29 64.29 18.18
ประวัติศาสตร์ 64.71 62.50 68.75 21.43 50.00 9.09
สุขศึกษาฯ 70.59 87.50 81.25 78.57 92.86 86.36
ศิลปะ ดนตรี 76.47 87.50 50.00 92.86 85.71 45.45
การงานฯ 100.00 100.00 93.75 64.29 100.00 54.55
ภาษาอังกฤษ 64.71 75.00 50.00 64.29 42.86 36.36
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
จ าแนกตามระดับช้ัน  ปีการศึกษา 2561



     

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrityand 
Transparency Assessment -ITA) ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็น
กลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ซื่อว่า 
“การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาได้เริ่มด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2448 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนว่ยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 4 ดัชนี ดังนี้  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption -Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
4) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence -Based)  
2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)  
3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External) 
ส่วนที ่2 บริบทที่เก่ียวข้อง  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบ การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนด จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ



     

พอเพียง” น าไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ี
จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ดังนี้  
1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น ใน
กระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง ชายแดน
และชายฝ่ังทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
(4) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย สู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ
พัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 
ศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัย และพัฒนา  
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  



     

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางเศรษฐกิจและลังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของขุมซน  
(5) พัฒนาการใช้ส่ือสารมวลซนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
4. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบีองกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 24 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่าง
บูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการสังคมและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
ซองภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 



     

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ 

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาซองเศรษฐกิจพอเพียง และการ 
เปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ ผนึกก าลังมุ่ง
สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู ้
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53  
ในศตวรรษท่ี 21  
ตัวชี้วัด  
แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ แนวคิดการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 



     

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)  
วิสัยทัศน์  

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
พันธกิจ  

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 40  
วัตถุประสงค์หลัก  
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล  
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ จาก
ประชาชน  
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์หลัก  

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ซอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ การ
ทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย ์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีม'ีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพื่อ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอ และ รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ใน
ทุกระดับ  
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง  

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกล่อมเกลา
ทาง สังคมเพื่อต้านทุจริต  

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อ
สร้างพลเมืองท่ีดี  
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัย  
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวล
ซนและองค์กร วิชาชีพ  
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัด
เกลาพฤติกรรม  

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือ ต้านทุจริต  

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อม
เกลาทางสังคม และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอ และ รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ เรียนการสอนในทุกระดับ  
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 
(Community) และ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต  

4.1 สร้างชุมซนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมท่ีผิดต่อ จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดัน
ให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ เหตุผล  
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  



     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่ม ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตซองรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ี
รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติ มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ซองประชาชน
ไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดใหม่ยุทธศาสตร์การน่าเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน  
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ก าหนดกลยทุธ ์และแนวทางตามกลยทุธ ์ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
1. พัฒนากลไกการก าหนดให ้นักการเมืองแสดง
เจตจ านงทาง การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ต่อสา
ธารณซน  

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้าน การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านง
ทางการเมือง ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
และเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรม
ของ นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในทุกระดับ  

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตาม
มาตรฐานทาง จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและ เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน  
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมือง และเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการ ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน การทุจริต  

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการ ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น  
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทาง
การเมืองในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน  

 
 



     

 
4. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
เพียงพอและเหมาะสม  
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม  

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนต้ังต้น  

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริต
ในรูปแบบ นิติบุคคล  
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน  

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ ก ากับดูแลและควบคุม
การ ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง การเมืองของพรรค
การเมืองท่ีได้ แสดงไว้ต่อสาธารณะ  

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการ
ด าเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ 
ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต  
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับ
ประชาชน  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”  

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิด จากการใช้ซ่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขึ้นตอนการก าหนดนโยบายของ
พรรค การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 
3 จึงได้ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการ นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขันป้อนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback)  

 
 
 
 
 



     

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ก าหนดกลยทุธ ์และแนวทางตามกลยทุธ ์ดงันี ้

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวช้องกับนโยบาย  
1.4 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิ
บาล  
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI)  
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและ
แสดงความ รับผิดขอบต่อสังคม  
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง  
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารง
ต าแหน่ง ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม 
หรือเป็น ความผิดในทางบริหาร  
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหาร  
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน า
นโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ  
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

2. การรายงานผลสะท้อนการ สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (Policy Cycle Feedback)  

-บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย  
 

3.การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ การรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบาย ไปปฏิบัติ  

-การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
ส่ือมวลซน และประชาชนให้เช้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ  

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา  
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ  
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร  
ปกครองส่วนห้องถิ่น  

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรูในการตรวจสอบ
การทุจริต เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 เผยแพร่องค์ความรูในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส  
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก”  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัย ท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น  
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ก าหนดกลยทุธ ์และแนวทางตามกลยทุธ ์ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการทุจริต  1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตในแต่ละระดับ  
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประซาสังคม  
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประซาสังคม
ในการเข้ามา มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต  
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การป้องกันการทุจริต  

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ ยับย้ังการทุจริต  2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
2.2 น่าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ  
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ  



     

3. พัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด 
ปัญหาการทุจริต  

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระบบบริหารงาน สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจซองเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปีด
โอกาสให ้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ี
ประชาชนให้ความสนใจ)  

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร สาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะ
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด 
(Integrated Marketing Communication : IMC)  

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ บูรณาการระบบการ
ประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนว
ทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริตของ
ประเทศไทย  

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล  
 

6.1 ล่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร
ภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล  
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวช้อง
กับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง  
 

7. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน การทุจริต  
 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาซีพและเป็นไปตาม มาตรฐานสากล  
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับการป้องกัน การทุจริต  
 



     

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม การด าเนินการตาม
อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต 
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC)  
 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้าน
การทุจริต  
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้รองรับ การป้องกันการทุจริต  
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ  
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ การทุจริต  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการ
ปรับปรุง และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบงัคับใช้กฎหมาย (Erforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้ การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะ
ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณซนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะล่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ  

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เช้าถึงได้โดยง่าย  
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน  

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความเคล่ือนไหวและความ 
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหว
และการตรวจสอบ ความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สินคืนจาก
การทุจริต  
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต  



     

3. ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้
มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการ
ทุจริต  
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต  
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ต้นสังกัด  

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายในการ
ปราบปรามการ ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ สนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทัน
ต่อพลวัตของ การทุจริต  
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงาน ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา 
เพื่อให้ความเห็น ทางกฎหมายในการเสนอแกไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปราม การทุจริตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่
ละพื้นท่ีของประเทศ  
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดใน
การบังคับใช้ กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัยในความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  
 



     

 
5. บูรณาการข้อมูลและข่าว กรองในการปราบปราม 
การทุจริต  
 
 
 
 
 
 

 
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปราม
การทุจริตระหว่าง หน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดต้ังประซาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการ
ทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลซน 
ส่ือสาธารณะ หน่วยงานประซาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ ข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต  

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ คุ้มครองพยานและผู้
แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี ใน
กระบวนการปราบปราม การทุจริต  
 
 
 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) 
และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง  
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต  
6.3 การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจงใจในการแจ้งเบาะแส
ในคดี  

7. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของ เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถ รวมไปถึงความรู้ ในเชิงสหวิทยาการ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training)  
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
7.3 การแบ่งปนความรู้ (Knowledge Sharing) และ
แลกเปล่ียน เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต  

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด ให้สาธารณชน
รับทราบและ ตระหนักถึงโทษของการกระท า การ
ทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

-การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาซ่อง
ทาง  
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของ
สาธารณซน อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ  
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณคดี ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี เปล่ียนแปลงไป 

 



     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index CPI)  
ของประเทศไทย  

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม แต่
ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี 
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ศึกษา และก ากับติดตาม การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption Perceptions Index :CPI) 
ของประเทศไทย  

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตาม แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้ การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

2. บูรณาการเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย  

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 -ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ ประเทศ  
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีแ่ถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์

ท่ี 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน ด้านท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา 
ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ี
ซึ่งสามารถให้คุณและใหโ้ทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่า
เสียดายว่าในเวลาท่ีผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าท่ีบางส่วนกลายเป็นสาเหตุ หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม 
ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะ ติดขัดท่ีกฎระเบียบ
นานาประการซึง่มีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้พ้นกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก ท้ังยังไม่อาจ ใช้กลไกเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เข่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ ้าช้อน ใช้ระบบ
ตรวจสอบท่ีไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัด
ระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมล ้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน 
เช้ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบาง
แห่ง เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 
รัฐบาลจึงมี นโยบาย ดังนี้  

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีซ้ าซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นทาง การปฏิบัติงานท่ียืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ท้นสมัย โดยน่าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ขัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน บุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยืดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ นานาประเทศ และ
การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะ หน้าไปตามส า
ดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้  
 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเช้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลา
ด าเนินการ ท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดย
มิชอบ ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บรกิารด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นส าคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก ท้ังในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต่าง ๆ เพื่อให ้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุด



     

เดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น องค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน การ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน่าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาไข้ในการบริหารงานบุคคลของ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ  

10.5 ได้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราซการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซองเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไซ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปีดช่องโอกาสการทุจริต เซ่น 
ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและ เสียค่าไข้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน  

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิ
ซอบ และการมีผลประโยซน้ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งซาติและเป็น 
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ มิซอบท้ัง
ในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ เปีดเผยผล
การประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เซ่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิซอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือ
ทับซ้อน ซึ่งได้มีด าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ 
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราซการ  
 10.7 ส่งเสริมและสนับสบุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิซอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิซอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป๋)  
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น 

ทางการ เมื่อจันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้  
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ Anti-
Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสท่ีสุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลัง
บ้าน ตามนี้ ใดๆ ท้ังส้ิน และยืนยันว่าไม่มีการน่าซือ่หรือทีมงานท้ังสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป ์พล
เอก สุรเชษฐ์ ขัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยซน์ใด ๆ ท้ังส้ิน ส่ิงท่ีส าคัญอีก
ประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ ความไม่โกง 
ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว่ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว กคื็อ ให้เกลียด
การโกง และจะได้ไม่ท า  
คาสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิขอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น มิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิขอบได้  
(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า หน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วิสัยทัศน์ “ ภายในป ี2564 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐาน ด้าน
ความรู้พื้นฐาน บูรณาการเพื่อการมีอาชีพ มีจิตสาธารณะ บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมใจพัฒนา”  
พันธกิจ  
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต  
เป้าประสงค์  
1. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
3. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สามารถสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 



     

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที ่3  
(พ.ศ.2560 -2564)  

โครงการ/กิจกรรม  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สรา้งสงัคมท่ีไมท่นตอ่การทจุรติ  

โครงการการประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย  
-  กิจกรรมการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
- กิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
- กิจกรรมการออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ เพื่อให ้บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง 
ในการส่งเสริม การต่อต้านการทุจริต  
- กิจกรรมการกล่าวค าปฏิญาณว่า “จะไม่ทุจริต” หน้า
เสาธง ในวันพุธ  
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อ
ด้านและไม ่ทนต่อการทุจริต  
- กิจกรรมการจัดอบรม PLC ให้กับเจ้าหน้าท่ีของ

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม  

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"  

- - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
 

 



     

 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที ่3  

(พ.ศ.2560 -2564)  

โครงการ/กิจกรรม  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

โครงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต  

- กิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต  

   จิตสาธารณะ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

 

โครงการพัฒนาและยกระดับการทางานให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- กิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

-กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2561  
-กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ, 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 

ทางไกล ฯ  
 
 
 
 

 

 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ขอบ สู่การปฏิบัติ  
-กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ประจ าปี 2561 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  
 
 
 
 
 
 



     

 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความเชื่อม่ันใน กระบวนการทา
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
-กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริม จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต  
-กิจกรรมการพัฒนารูปแบบ เนื้อหา สาระ และซ่องทาง
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ,  
กลุม่สง่เสรมิการศกึษา 

ทางไกล ฯ  

    
 
 
    ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 
                        ( นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ )                               ( นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์ ) 
                      ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


