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ความเป็นมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560– 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่ง
ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส 
เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ 
ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการองค์กรสาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

ส่วนที่ 1   บทน า 
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 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลด
น้อยลง 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๒  ถนนตรัง-ปะเหลียน  ต าบลทุ่งค่าย  อ าเภอย่านตาขาว  

จั งหวัดตรัง  สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษ าตรัง กระบี่   โทรศัพท์  ๐๗๕ – ๒๘๐๒๒๙  
โทรสาร ๐๗๕ – ๒๘๐๒๒๙   E-mail : trangrangsarit@gmail.com  Website : www.trsarit.ac.th เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการมี ๑๓ 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งหม้าย บ้านทุ่งค่าย บ้านควนยาง บ้านควนยวน บ้านควนเคี่ ยม บ้านป่าแก่ บ้านตกเขา บ้าน
คลองล าเลียง บ้านท่าด่าน บ้านเขาไม้แก้ว บ้านหนองชวด บ้านทุ่งกระบือ และบ้านตะเคียนหลบฟ้า 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ได้แยกออกมาบริหารด้วยตนเองเมื่ อวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มี พ้ืนที่  ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนตง.๒๘๓ เนื้อที่  ๑๑ ไร่ 
๘๖ ตารางวาพร้อมอาคารเรียน ๑ หลังของโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย และที่ดินวัดชัยภูมิสถิต เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๕ ตารางวา 
 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐  นายวีระยุทธ  ธนทวี  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าผุด มาปฎิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ซึ่งนับว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 ปัจจุบันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจ านวน 244 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน มีครู
ประจ าการ 18 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
พนักงานขับรถ 1 คน  คนสวน 1 คน แม่บ้าน 1 คน  ภายใต้การบริหารงานโดย นางวรรณ์ลี  ศรีชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ์ 
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ตราประจ าโรงเรียน 

 
รูปค่ายทหาร   หมายถึง  เข้มแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ 

รูปต้นหว้า   หมายถึง  แหล่งที่มีป่า ธรรมชาติ  อุดมสมบูรณ์ 
 
สีประจ าโรงเรียน   

ม่วง – ขาว 

 
 
อักษรย่อของโรงเรียน    
    

 
 
ค าขวญัประจ าโรงเรียน   
    

 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 

 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน     
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

สร้างนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น าพัฒนา 

ต.ร. 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 1) จ านวนบุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 2๕๖๔ 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

สนับสนุนอ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 2564 2 18 2 5 4 

 

 2) ข้อมูลผู้บริหาร 
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน   

 - นางวรรณ์ลี   ศรีชัย   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  095 – 4902873   E-mail : nu_wan362@hotmail.co.th    
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน 
 

  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑ คน 
 - นางนราวัลลภ์  ทองพันธ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   
สาขาการบริหารการศึกษา   โทรศัพท์  ๐๘6 – 8978275   E-mail : narawanlee@gmail.com     
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝา่ยบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน 
 

 3) ข้อมูลครูและบุคลากร 
       - ข้าราชการครู 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. นางวิภาพร รองเดช 59 ช านาญการ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
2. นางอารีรัตน ์ แสงรัตน ์ 58 ช านาญการ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ภาษาไทย(บรรณารักษ์) 
3. นางวรรณนภิา ทองหนัน 57 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
4. นางเกษรา ข่ายม่าน 58 ช านาญการพิเศษ วท.บ. เคม ี วิทยาศาสตร ์
5. นางสาววิจิตรา มณีโชต ิ 53 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์เคม ี วิทยาศาสตร ์
6. นางสาวญาณิตา อึ่งทอง 52 ช านาญการพิเศษ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์
7. นางอริยา ทองโอ 50 ช านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ การงานอาชีพฯ 
8. นายวิสูตร คงเพิ่ม 50 ช านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สขุศึกษา พลศึกษา 
9. นางสาวเบ็ญจวรรณ เนตรทิม 49 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

10. นางสาวสิริทร โพชสาล ี 49 ช านาญการ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
11. นางพูนสุข นุชม่วง 47 ช านาญการ ค.บ. เคม ี วิทยาศาสตร ์
12. นางสิริเสาวภาคย ์ ขวัญเมือง 47 ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ศิลปะ 
13. นางวิภาดา จิ้วตั้น 45 ช านาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
14. นายสนั่น มักอาน 44 ช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
15. นางสาววิฉุณีย ์ เกียงเอีย 43 ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์
16. นายเกษม บิลรัตน์แก้ว 41 ช านาญการ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 
17. นางสาวณัฐกานต ์ จงขจรวงศ์ 40 - กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
18. นางสาวอญัชัน มาศวิวัฒน์ 29 - ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
 
 

mailto:nu_wan362@hotmail.co.th
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       - พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สนับสนุนอ่ืนๆ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วุฒิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวสุวิมล แก้วเพ็ง 29 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ งบประมาณ สพฐ. 
2. นางสาววิมลทพิย์ อรรถรัฐ 27 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบประมาณ สพฐ. 
3. นายธีระศักดิ ์ ศรียันต ์ 27 ร.บ. การบริหารรัฐกิจ ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ เงินโรงเรียน 
4. นางสาวนลินสัม ์ บุณโยดม 27 อ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ เงินโรงเรียน 
5. นางสาวฟาโรซา เอ็มเอ็ม 25 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

เพื่องานบริการ 
ภาษาต่างประเทศ เงินโรงเรียน 

6. นายธีระยุทธ แก้วดี 25 ศป.บ. นาฏยรังสรรค ์ ศิลปะ เงินโรงเรียน 
7. นางสาวปฏิญญา อรรถรัฐ 22 วท.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ เงินโรงเรียน 
8. นางสาวศรีวด ี เชยผอม 36 บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีธุรการ งบประมาณ สพฐ. 
9. นายเกรียง สีสายทอง 55 - - พนักงานขับรถ งบประมาณ สพฐ. 

10. นายสุวรรณ คงแก้ว 50 - - นักการ เงินโรงเรียน 
11. นางวิไล ศรีศักดิ ์ 61 - - แม่บ้าน เงินโรงเรียน 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564   รวม 244 คน  (ข้อมูล  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 2 3 3 2 1 2 13 

เพศ 
23 23 32 23 3 15 119 121 
19 26 25 22 17 16 125 137 

รวม 42 49 57 45 20 31 244 
เฉลี่ยต่อห้อง 21 16 19 22 20 15 - 

 
 

 



7 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 : โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
     

         

 

อ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาให้กับนักเรียน ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและการอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนและวิทยาการประเภทต่างๆ 
สนับสนุนให้วัดและประเมินผลตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคล เพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกัน มุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน โดยการให้ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีบทบาทหน้าที่ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ 

๑) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

๒) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔) จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่ เหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
๕) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
๖) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗)  ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๘) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9) ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 

 

ภาระงาน/ปริมาณงาน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ 

๑) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน ๒ ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.3) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๔ – ม.6) 

๒) จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  จ านวน 244 คน 
๓) ระยะทางจากโรงเรียนถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 18 กิโลเมตร 
๔) งานด้านการบริหารและการจัดการ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ แบ่งการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ 



8 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 : โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
     

         

  (1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  มีหน้าที่ ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวิชาการของ 
สถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ พัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา  และองค์กรอ่ืน การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การจัดท าส ามะโนผู้เรียน และการรับนักเรียน 
 
  (2) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผล การ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา การวางแผนและนโยบายของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการให้มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และบริหารงบประมาณแบบมุ่ง
ผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้ บริหารจัดการ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน  ควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ ดูแลงานสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียน ควบคุมดูแล งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ส่งเสริมการ
ท างานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ ควบคุมดูแลการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร วางแผน ด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ก าหนดวิธีการและติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลดีต่อ
ส่วนรวม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในฝ่าย วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานบริหาร
งบประมาณ ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ป้องกัน แก้ปัญหาและน าข้อมูลไปใช้ในการ พัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
  (3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  สรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ส่งเสริมระเบียบวินัยและงานสวัสดิการ   
 
  (4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ ด าเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  ดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม  ส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  
องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  ประสานราชการกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน  บริการ
สาธารณะ และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 
  (5) ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  มีภาระงานในความรับผิดชอบ  คือ  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  
ส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมทัศนศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมวินัยนั กเรียน  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  งานปกครอง งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
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1.งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
2.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
3.งานส่งเสริมวนิัยและ
พฤติกรรมนกัเรียน 
4.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
5.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
6.งานสถานศกึษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 

1.งานวางแผน
อัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
2.งานสรรหาการบรรจุ
แต่งต้ัง 
3.งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4.งานติดตามการ
ปฏิบัติราชการและสิทธ ิ
ประโยชน์ของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา 
 

1.งานสารบรรณ 
2.งานบริการโสต 
ทัศนศึกษา 
3. งานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
4. งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
5. งานโภชนาการ
โรงเรียน 
6. งานชุมชนสัมพันธ ์
7. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
8. งานอนามัย
โรงเรียน 
9. งานบริการ
สาธารณูปโภค 
 
 
 

1. งานบริหารหลกัสูตร
สถานศกึษา 
2. งานนเิทศการศกึษา 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
4. งานทะเบียนวัดผล
ประเมนิผล และเทียบโอน 
5. งานห้องสมุด 
6. งานส ามะโนผูเ้รียนและ
รับนักเรียน 
7. งานแนะแนว 
8. งานกลุม่สาระ 8 กลุ่ม 
9. งานกจิกรรมนกัเรียน 
10.งานปรับปรุงพัฒนา
ระบบการเรียนรู ้
11.งานพัฒนาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
12.งานส่งเสรมิชุมชนทาง
วิชาการ 
13.งานส่งเสรมิประสาน 
งานการศึกษานอกระบบ 
14. งานพัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
 
 
 

1. งานแผนงาน 
2. งานบริหารการเงิน 
3. งานบริหารบัญช ี
4.งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
5. งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  
6. งานตรวจสอบภายใน 
7. งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
8. งานจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

 
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 

ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำน
งบประมำณ 

ฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ฝ่ำยบริหำรงำน 
กิจกำรนกัเรียน 

นักเรียน / ครู /ผู้ปกครอง 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร  มีประชากรประมาณ ๖,๕๐๐ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดตรัง  
ศูนย์วิจัยโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง  และบริษัทแพลนทอยคลีเอชั่น  อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ การท าอิฐดินเผา  การจักสานเครื่องจักสาน  ท าสวนยางพารา   
  

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  อาชีพหลัก คือ ท าสวนและรับจ้างทั่วไป  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๕๐,๐๐0 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๓ คน 
 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  เป็นสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ขอ งนักเรียน 
เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ส าคัญได้แก่ น้ าตกน้ าเค็ม (นบยักษ์)  สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)  ศูนย์
วิทยาศาสตร์ เพ่ื อการศึกษาตรั ง  ศูนย์ โรคผิ วหนั งเขตร้อนภาคใต้    สวนนวคุณ  (เศรษฐกิจพอเพียง) 
ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย พิพิธภัณฑ์โบราณสถานบ้านคีรีรัตน์ และบริษัท 
แพลนทอยคลี เอชั่ น   ซึ่ งผลิ ตของเล่นส าหรับ เด็ ก  ผู้ ปกครองและชุมชนมีส่ วนร่วมในการบริหารงาน  
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี  และให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียน  มีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน แต่ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอ าเภอเมือง และอ าเภอ 
ย่านตาขาว ซึ่งขนาบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษของจังหวัดตรัง การคมนาคมที่สะดวกส่งผลให้โรงเรียนมี
จ านวนนักเรียนที่ลดลง จึงท าให้โรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกใน
การสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสถานศึกษา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
 3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

 คะแนนภาพรวมของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ปี 2565 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:  ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงดังนี้ 
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หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 65 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ - 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ - 

 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้
กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและถือปฏิบัติ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์
ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร  
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ 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 

ส่วนที่ 2   บริบทที่เกี่ยวข้อง 
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 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 ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
 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 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 
วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก  

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ  

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 

ที่สูงขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการน าเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมในทุกระดับ 
1.2 การก าหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการน าเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใน
ทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก

ฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่วแน่ของประชาชนจึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอ ดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่2ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการ
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองการ
ใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3จึงได้ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่าน
การก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย  (Policy Formation)  ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้ งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน 
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนาวิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรดา้นการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
การด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริตค.ศ. 2003 
(UnitedNations Convention 
against Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการปอ้งกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่ งเ น้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ  
ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะ
ท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่าง
รวดเร็วและผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะและขีด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

  
 ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างานรวมไปถึงการ  
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศโดยมี  
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษาและก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัดและก ากับติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงตอ่สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามา
หากินและการด ารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้ เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน  
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้  แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดั บความจ าเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการ  
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า  
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน 
เป็นส าคัญ 

10 .3  ยกระดับสมรรถนะของหน่ วยงานของรัฐ ให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ  สามารถให้ บ ริการเชิ งรุก  
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุ คคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ า ซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่ จัดตั้ งขึ้น เพ่ือสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที ่20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ Anti-
Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตาม
น้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัย
วงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้ งสิ้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ 
"กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่
โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 
 ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
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วิสัยทัศน์ : โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไมท่นต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุก
ระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ปงีบประมาณ 2565 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ/์
ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัตเิกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให้ด ารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
และค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

40,000 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
"การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรูเ้รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม ่

ร้อยละของจ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนัก
และปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

100,000 

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4. ส่งเสริมกจิกรรมท าความดี
เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปันลดความเห็นแก่ตัวโดย
ยึดหลักพอเพียงมีวินยัสุจริตจติ
สาธารณะ 
 

4. ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1.สถานศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณ ์
คอร์รัปชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและยกระดับ
การท างานให้สอดคล้อง
กับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑม์าตรฐาน
การประเมินดา้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการเปดิเผยข้อมูล 
(Open Data) ประจ าปี 
2564 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา (ITA) 

80,000.- 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติ
มิชอบสู่การปฏบิัต ิ

2) การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษาประจ าปี 
2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
2565 

- 

2.เสริมสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ใีนองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการ
ท่างาน ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

3. สรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1)สรา้งสื่อประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การต่อต้านการทุจรติ 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใตห้ัวข้อ 
“โรงเรียนยุคใหม่ โปร่งใส  
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

50,000.- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

- โปสเตอร์ “โรงเรยีน 
Zero Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชาสมัพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจเกดิขึ้น/
Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ าปี 2565 

4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหาสาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

4. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสมัพันธ์โดยการ มี
ส่วนร่วมของผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วนได้เสีย 

4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 

 5. พัฒนา วิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานให้สูงขึ้น 

5. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
รองรับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

5. ดัชนีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
(ITA) ระดับสูงขึ้น 

50,000.- 
 



 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ/ประกาศก าหนด
นโยบายคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประกาศเจตจ านง/
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์
มีประกาศเจตจ านง/
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอย่างน้อย  
2 ภาษา 

-          งบประมาณ 
บริหารทั่วไป 

2. ปลูกฝังและสร้างจติส านึก
และค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
- จัดเสวนา "โรงเรียนสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

40,000          งบประมาณ 
บริหารทั่วไป 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการประชุมมคีวาม
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรมท่ี
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 

100,000          งบประมาณ 
บริหารทั่วไป 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและสาธารณชน 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู ้

มีสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 

10,000          งบประมาณ 
บริหารทั่วไป 

5.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา (ITA) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา (ITA) ระดับ
คุณภาพ AA 

50,000          งบประมาณ 
บริหารทั่วไป 

รวม 200,000           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1  
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

- - ฝ่ายงบประมาณ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 40,000 - ฝ่ายงบประมาณ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- กิจกรรมเสวนา "โรงเรียนสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"   
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

100,000 - ฝ่ายงบประมาณ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"   
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม ่   
โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

50,000 - ฝ่ายงบประมาณ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
-  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
-  การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
-  การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
-  การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
-  การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน   
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม   
-  การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
-  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 10,000 - ฝ่ายงบประมาณ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้าน
ทุจริต 

  

รวมทั้งสิ้น 200,000  
 
 
   ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์    
          (นางนราวัลลภ์  ทองพันธ์)  
 
                                                                    

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ     ผู้อ านวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
          (นางวรรณ์ลี   ศรีชัย) 
 
 

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
            (นายวิชญาณ  ขวัญนิมิตร)             



 
 

                       ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการด าเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และ 
จิตสาธารณะ เพ่ือร่วมผนึกก าลังและความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานจึงขอให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ แผนแม่บทบรูณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
                  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จ ึงได้จ ัดท าแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนปฏิบัติการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

๑. การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/ประกาศก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ๒. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตจัดเสวนา " โรงเรียน
สุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 
 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 ๔. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 
 ๕. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

ส่วนที่ 4 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

................................................................. 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 
๑. การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ/ประกาศ
ก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

ประกาศเจตจ านง/
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ตรังรังสฤษฎ ์

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์
มีประกาศเจตจ านง/
นโยบายคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
อย่างน้อย 2 ภาษา 

ม.ค.๖๕ – มี.ค.๖๕ - - - ๑. จัดท าประกาศเจตจ านง
สุจรติจ านวน ๒ ภาษา คือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒. ประชาสัมพันธ์เจตจ านง
สุจรติผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ ์
http://www.trsarit.ac.th  
๓. แจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เจตจ านงสจุริตของโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ ์
๔. ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต 
ให้บุคลากรในโรงเรียน 
ตรังรังสฤษฎ ์ทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- งบประมาณ 
- บริหารทั่วไป 

 



 

 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

2. ปลูกฝังและสร้างจติส านึก
และค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
- จัดเสวนา "โรงเรียนสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ 
และได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

เม.ย ๖๕ – ก.ค.๖๕ ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ๑. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
ร่วมกับป.ป.ช.ภาค ๙ อบรม
วิทยากรตัวคณูให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๒ รุ่น  
๒ ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ ์

- งบประมาณ 
- บริหารทั่วไป 
- บุคลากร 

 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนัก
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก
และพฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

พ.ค.๖๕ – ก.ย.๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากมี
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- งบประมาณ 
- บริหารทั่วไป 

 

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและสาธารณชน 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

มีสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 

เม.ย ๖๕ – ก.ค.๖๕ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากมี
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- งบประมาณ 
- บริหารทั่วไป 

 

          



 

 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๕.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินดา้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา (ITA) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สถานศึกษาการศึกษา (ITA)  
ระดับคณุภาพ AA 

พ.ค.๖๕ – ส.ค.๖๕ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๑.ประชุมขับเคลื่อนการ
ประเมินด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(ITA)  
 

- งบประมาณ 
- บริหารทั่วไป 
- บุคลากร 

 

รวม  ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐    

 

 



 

 

ภำพกิจกรรม 
ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 
 

 




