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 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(พ.ศ. 2561 –๒๕๖๔) ด าเนินการภายใต้โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ซึ่งสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย  
1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทจุริต และ 3) เสริมสร้างประสทิธิภาพใน
การปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนท่ี 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
ส่วนท่ี 2 บริบททีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัตกิารฯ การติดตามประเมินผล ความเช่ือมโยงของการจัดท าแผน และข้อมลูช่ือ
โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผล
ให้การทจุริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

  

ควำมเป็นมำ 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี ข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (2560–2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น  
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ 
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให ้
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ 
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ
ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
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  คณะรัฐมนตรี มีมตเิมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกจิหลกัเพื่อสรา้งวัฒนธรรมการต่อต้านการทจุรติ ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรปูกระบวนการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต ยกระดบัเจตจ านงทางการเมือง      
ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทจุริต และยกระดับดัชนีการรบัรู้การทจุริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรบัรู้การทจุริต (CPI) สูงกว่ารอ้ยละ 50 เพือ่ให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัจากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท.  ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึด
กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

 โรงเรียนประถมนนทรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทกุส่วนราชการสงักัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 ข้อมูลของโรงเรียนประถมนนทรี 
   

โรงเรียนประถมนนทรี ได้บริหารจัดการแบ่งฝ่ายการบริหารงาน แบ่งเป็น ๕ ดังนี ้
1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2.  กลุม่บริหารงานงบประมาณและการเงิน 
3.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.  กลุม่บริหารงานทั่วไป 

        5. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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สถานที่ตั้ง 
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        แผนภูมิโครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทร ี
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ินฐาน 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และการเงิน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการมูลนิธิ 
 

ชมรมครูโรงเรียนประถมนนทร ีชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนประถมนนทร ี

กลุ่มบริหารงานกิจการ

นกัเรียน 
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จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
ปีกำรศึกษำ 256๔ 

 

ระดับชั้น จ ำนวน(คน) 
โรงเรียนประถมนนทร ี

     อนุบาล 3 ขวบ  ๗ 
     อนุบาล ๒  ๒๐ 
     อนุบาล 3 ๑๙ 
     ประถมศึกษาปีที่ ๑                                     ๔๔ 
     ประถมศึกษาปีที่ ๒  ๕๓ 
     ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๕๔ 
   ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕๖ 
   ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๕ 
   ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๙ 
   การศึกษาพิเศษ ๑๔ 

รวม ๓๓๓ 
        ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 6๔ 

              จ ำนวนข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนประถมนนทร ี
 

   ต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 1 - 1 
ครู - ๑๘ 18 
ลูกจ้างประจ า - 1 1 
พนักงานราชการ - 1 1 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราวเงินงบ  3 ๓ 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราวเงินงบ 2 1 3 

รวม 3 24 27 
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                                               ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
  
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  3๓๔  คน  จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

 

ระดับชั้นเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

อนุบาล 1 3 4 7 7 

อนุบาล 2 4 16 20 20 

อนุบาล 3 11 9 20 20 

รวม 18 29 47  

ป.1/1 11 11 22 22 

ป.1/2 11 12 23 23 

ป.2/1 8 10 18 18 

ป.2/2 8 10 18 18 

ป.3/1 12 15 27 27 

ป.3/2 13 12 25 25 

ป.4/1 14 14 28 28 

ป.4/2 20 8 28 28 

ป.5/1 10 8 18 18 

ป.5/2 9 8 17 17 
ป.6/1 15 10 25 25 

ป.6/2 15 9 24 24 

ระดับชั้นเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

กำรศึกษำพิเศษ  7 7 14 14 

รวม 153 134 287  

รวมท้ังหมด 167 163 334  
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 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-๒๕๖๔ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ โรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561– 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี ้
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561– 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561– 2564 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 

 1. ด้ำนควำมมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รปัช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนึกก าลงัปอ้งกันประเทศการรกัษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรบักระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลติเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พัฒนาทกัษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูส่ากล  
 
 
 



 
 

                                                                                                                                  
 
 (4) การพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและเมือง พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจรญิ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลกูฝงัระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสรมิให้คนมสีุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกจิและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสือ่สารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา 

 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรกัษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบรหิารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบรูณาการ  
 (3) การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 (4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรบัตัวให้พร้อมกบัการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงั เพื่อสิง่แวดล้อม 

 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 (1) การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบรูณาการ  
 (3) การพฒันาระบบบรหิารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  



 
 

                                                                                                                                 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรบัปรุงการบรหิารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครฐั 
 

 แผนกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวช้ีวัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรบัรูก้ารทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมพีฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทจุริตในทกุภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

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

ที่สูงข้ึน 

ยุทธศำสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลมุกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิ

ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 “สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 
การทจุริต” โดยเริม่ตั้งแต่กระบวนการกลอ่มเกลาทางสังคมในทุกระดบัช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทจุริต และปลกูฝงัความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรอืกลุ่มตัวแทน 
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมพีฤติกรรมที่ไมย่อมรบัและต่อต้านการทจุริตในทุกรปูแบบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

1. ปรับฐานความคิดทกุช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยใหส้ามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทจุริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชนส์่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรอืปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสรมิใหม้ีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทจุริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสรา้งพลเมืองที่ด ี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรบัทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสงัคมเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสรมิบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสือ่มวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสงัคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตห์ลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใช้ในการกล่อมเกลาทางสงัคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทจุริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทจุริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทจุรติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

4. เสรมิพลังการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการทจุริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสงัคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเ้กิดการลงโทษทางสงัคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
5.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุม่ทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะทอ้นให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ตอ้งการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 



 
 

                                                                                                                                  
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียทุธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตไปสู่ 
การปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ทีมุ่่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทจุริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึง่เดียวกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทจุริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหนง่
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทจุริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั 
ในทุกระดบั 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมอืงและเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
2.2 การก ากบัติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมอืงและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนกัการเมือง 
และเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

3. สนับสนุนให้ทกุภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทจุริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัตเิจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริต 
ทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 
3.2 ประสานความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยทุธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัตเิจตจ านงทางการเมอืงในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การสง่เสรมิเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบรหิาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพือ่ให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีทีม่ีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแกป้ัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุริตที่เพียงพอและเหมาะสม 



 
 

 
                                                                                                                                   
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

5. ส่งเสรมิการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทจุริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทจุริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มกีารเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกนัการทจุริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กบัประชาชน 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 

การทจุริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปจัจบุัน ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึง่จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมกั
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตระยะที่ 3 จึงได้
ก าหนดให้มียทุธศาสตร ์“สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุง่ปอ้งกันการทจุริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริม่ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ข้ันการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
(Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมลูกลับ (Policy 
Feedback) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

1. วางมาตรการเสริม 
ในการสกัดก้ันการทุจริต 
เชิงนโยบาย 
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 



 
 

                                                                                                                  
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์
 1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเก่ียวกับ 

      การทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อน 
การสกัดก้ันการทุจริต 
เชิงนโยบาย (Policy Cycle 
Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาล 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น  ๆ  ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทจุริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปญัหาการทจุริตในแต่ละระดบั 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบรูณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
      และภาคประชาสงัคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
      มีส่วนร่วมกบัระบบการปอ้งกันการทจุริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการปอ้งกัน 
      การทุจริต 
 



 
 

 
                                                                                                                                                     
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

2. สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อ 
ยับยั้งการทจุริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพือ่ยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกปอ้งกันเพื่อยบัยั้งการทจุริตสูก่ารปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ 
      ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทจุริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
      สาธารณะ เพื่อลดข้ันตอนหรอืกระบวนการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชน 
      สามารถศึกษา เรียนรู ้และหาข้อมูลเกี่ยวกบัการป้องกนัการทจุริต  
      (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
 

4. พัฒนารปูแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดบัรปูแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน 
      พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสือ่สารการตลาด (Integrated Marketing 
      Communication : IMC) เพื่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกบัแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู ้
การทจุริตของประเทศไทย 
 

5.1 พัฒนาเกณฑม์าตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
      ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบรูณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
      ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลกั 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
      หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกบัภาคเอกชนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
      อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ของบุคลากรด้านการป้องกัน 
การทจุริต 

7.1 พัฒนาและยกระดบัการพัฒนาบุคลากรด้านงานปอ้งกนัและ 
      ปราบปรามการทจุริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
      มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
      การทุจริต 
 



 
 

                                                                                                                                        
 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

8. การพัฒนาระบบและสง่เสรมิ 
การด าเนินการตามอนสุัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทจุริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิชิงปอ้งกันเพื่อต่อต้านการทจุรติ 
8.2 ปรับปรงุประมวลจริยธรรมส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรัฐใหร้องรบั 
      การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบั 
      การทุจริต 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง  ๆ  ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ 
ได้ อย่ า ง ร วด เ ร็ ว  ซึ่ ง ในการป ฏิรู ปกล ไกและกระบวนการปราบปรามการทุจ ริตดั ง กล่ าว  จะมุ่ ง เ น้น 
การ เพิ่ มประสิท ธิภาพในการตรา เป็นกฎหมา ย  (Legislation) การบั ง คับ ใ ช้กฎหมาย  (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง  ๆ  ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจรติเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มี ป ร ะสิ ท ธิภาพมากยิ่ ง ข้ึ น  คดี ก า ร ทุ จ ริ ต จะ ถู กด า เ นิ นกา ร อย่ า ง ร วด เ ร็ ว  แล ะผู้ ก ร ะท า ก ารทุ จ ริ ต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต  อันจะส่งผล 
ให้คดกีารทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

1. ปรับปรงุระบบรับเรือ่ง
ร้องเรียนการทจุริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรงุระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
      การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรบัเรือ่งร้องเรียน 
 

2. ปรับปรงุการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพยส์ินและหนีส้ิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือ่นไหวและการตรวจสอบ 
      ความถูกต้องของทรัพยส์ินและหนีส้ิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
      ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุม่เป้าหมายในการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนี้สิน 
      ให้ครอบคลมุถึงโอกาสในการทจุริต 
 



 
 

 
                                                                                                                                   

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์
3. ปรับปรงุกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่ม ี
ความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

3.1 การปรับปรงุกระบวนการปราบปรามการทจุริตให้มีความรวดเร็วยิง่ข้ึน 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจรติ 
3.3 การพัฒนากลไกพเิศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทจุริต 
3.4 การเพิม่บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด  
      

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกบั
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรบัปรุงกฎหมายใหเ้ท่าทันต่อพลวัต 
      ของการทจุริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรบัปรุงกฎหมายเพื่อสนบัสนุนให้หน่วยงาน 
      ในกระบวนการปราบปรามการทจุริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
      สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสญัญา เพื่อให้ความเห็น 
      ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
      การทุจริตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบงัคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสยีหาย ความเร่งด่วน  
      และสถิติการทุจริต 
4.5 การบงัคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ 
4.6 การบรูณาการกบัหน่วยงานภาครัฐต้นสงักัดในการบังคับใช้กฎหมายและ 
      ลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรอืจริยธรรม 
      ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทจุริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทจุริตระหว่าง 
      หน่วยงานปราบปรามการทจุริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทจุรติ 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงาน 
      ประชาสังคมและหน่วยงานธุรกจิเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง 
      ประกอบการปราบปรามการทจุริต 
 

6. การเพิม่ประสทิธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทจุริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผูใ้ห้เบาะแส 
      (Whistleblower) ที่มีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได ้
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานในกระบวนการ 
      ปราบปรามการทจุริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิง่จงูใจในการแจง้เบาะแสในคดี 
 

   
 



 
 

 
                                                                                                                                    

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู ้ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู ้
      ในเชิงสหวิทยาการให้แกเ่จ้าหน้าทีป่ราบปรามการทุจรติ (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าทีป่ราบปรามการทุจริตใหม้ีความรู้ ทักษะและ 
      ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
      (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู ้(Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที ่
      ปราบปรามการทจุริต 
 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรบัทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทจุริตเมื่อคดีถึงทีสุ่ด 

- การเปิดโปงการทจุริตอย่างสร้างสรรค์และพฒันาช่องทาง 
ในการเผยแพรเ่ปิดโปงการทจุริตที่เข้าถึงการรบัรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิม่ประสทิธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มทีรพัยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิม่ขึ้นของปรมิาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสงัคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยทุธศาสตรท์ี่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานดา้นความโปร่งใสและการจัดการการยกระดบั 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมลู และเรง่รัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรบัปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยม ี
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                                                                 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

1. ศึกษา และก ากับตดิตาม 
การยกระดับดชันีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวธิีการส ารวจตาม 
      แต่ละแหล่งข้อมลูที่ใช้ส าหรบัการจัดอันดับดัชนีการรับรูก้ารทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทจุริต 
      ของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากบั ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
      ของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู ้(Perceptions) 

2. บูรณาการ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
      ปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที ่1 - ยุทธศาสตร์ที ่5)  
      เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทจุริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิตบิญัญตัิแห่งชำติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกรท์ี่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญโ่ตมหมึา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึง่สามารถใหคุ้ณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอปุสรรคต่อการท ามา
หากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศเพราะ
ติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึง่มีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยงัไม่อาจ
ใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกบันานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน 
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมกีารปลอ่ยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอรร์ัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสงัคม ไม่จูงใจให้นกัลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังทีป่รากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจงึมี
นโยบาย ดังนี ้



 
 

 
                                                                                                                                  

10.1 ปรบัปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถ่ิน 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐทีม่ีอ านาจหน้าทีซ่้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง การปฏิบัตงิาน 
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัตริาชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบใหโ้ปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลงัและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกบันานาประเทศ และ 
การรกัษาบุคลากรภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับ
ความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอือ้ใหส้ามารถด าเนินการได้ 

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

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรฐัให้มปีระสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทัง้ในรปูแบบ 
การเพิม่ศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลมุการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
เดินทางไปติดต่อขอรับบรกิารได้โดยสะดวก การใหบ้รกิารถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) และระบบรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสท์ี่สมบรูณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มปีระสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครั ด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ  
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรบัปรุงและจัดใหม้ีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลมุการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตประพฤติ 
มิชอบ และการมผีลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดบั โดยถือว่าเรื่องนีเ้ป็นวาระส าคัญเรง่ด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทัง้จะเรง่รัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทจุริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผูบ้ริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาทีเ่คยเป็นปญัหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้ 
 



 
 

                                                                                                                                      
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมผีลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซอ้น ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มอืในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้ง ข้ึนเพื่อสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจรติและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสทิธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 

Anti-Corruption ซึ่ งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มี ใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าช่ือหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่
ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตข้ึนมาเกลียดการโกง หรือเติบโตข้ึนมากับความไม่
โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คื อ 
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค ำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรทุจรติประพฤติมิชอบ 
    (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏบิตักิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ  

โรงเรียนประถมนนทรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนประถมนนทรี  

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนประถมนนทรี   ใสสะอาด ปราศจากคอร์รปัชัน 
  

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทจุริตในองค์กร 
 2. เสรมิสร้างระบบบรหิารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้ำประสงค์ :  
1. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมอืงดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
          2.โรงเรียนประถมนนทรี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลกัษณ์คอร์รปัช่ัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน 

3. เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนใหเ้กดิความเช่ือมั่นในกระบวนการท่างาน ด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔:  

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนประถมนนทรี  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : สร้างสงัคมที่ไมท่นตอ่การทจุริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทจุริตโดยเริม่ตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดบัช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจรติ และปลกูฝงัความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
การด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุม่ตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกลอ่มเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิต
สาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสรมิสร้างใหทุ้กภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทจุริตในทกุรปูแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยทุธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยทุธ์และตัวช้ีวัดความส าเรจ็
เพื่อใหทุ้กส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการตอ่ไป 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตและก าหนด
นโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัติเก่ียวกับการให้
และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง 
ในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต 

1. ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ 

- 

2. สร้างจิตส านึก 
ที่ตัวบุคคลให้ตระหนัก
รู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริตให้ด ารงตน 
อย่างมีศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ 
ไม่ยอมรับการทุจริต 

 

 3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระท่าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม่ 

3. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

 

 4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรม 
ท าความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ 
 

4. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- 



 
 

 
                                                                                                                                
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุง่เน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพือ่ลดโอกาสการทจุริตหรือท าให้การทจุริตเกิดยากขึ้นหรือไมเ่กิดข้ึนโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิง่ข้ึน 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
1.โรงเรียนประถม
นนทรี 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปรง่ใสใน 
การด าเนินงาน 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ 
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชั่น (CPI) 
ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การประชุมชี้แจง 
ให้ปฏิบตัิตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์
ประจ าปี 2561 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
โรงเรียนการศึกษา (ITA) 
ประจ าปี 2561 

1. ค่าคะแนน
เฉลีย่ 
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรง่ใสของ 
โรงเรียน (ITA) 

     
 
 
 
      
 
 
      

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ สู่การปฏิบตั ิ

2. การจัดท าแผนปฏบิัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของโรงเรียน 
ประจ าปี 256๔ 

2. หน่วยงาน 
มีแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต  
ประจ าปี 256๔ 

- 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ด ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อม่ันใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริต 

สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถงึไดง้่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ
ต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ ์
ในด้านการต่อต้าน 
การทุจริต  
เพื่อสร้างการรับรู้ 

 

 4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหา สาระ 
และช่องทาง 
ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับ 
ความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกระดับ 

4. การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ  
มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสยี 

4. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
ระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสาร
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (ช่องทาง/ 
การน่าเสนอข้อมูล) 

- 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียน......... 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

๑. กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 
 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

          บริหารงาน
วิชาการ 
 

 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความ
ตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้
มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ 
ไม่ยอมรับการทุจริต 

           บริหารงาน
วิชาการ 

 
 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

การจัดท าประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 
ITA Onlineและการ
จัดท าหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ของโรงเรียน (ITA) 

โรงเรียนมีมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย หรือ 
สูงกว่าเป้าหมาย  
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

           

การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 
การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ระดับ
อนุบาล และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

โรงเรียนส่งครูเข้ารับ
การอบรมครูผู้สอน
ทุกระดับชั้น 
จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
เพิ่มเติม ต้านทุจริต
ศึกษา 

นักเรียนร้อยละ100 
ครูร้อยละ100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
และมีคุณลักษณะตาม
เป้าประสงค์ 

-           

 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

การพัฒนาบุคคลกร
การอบรมเก่ียวกับ
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนส่งครูเข้ารับ
การอบรม ตาม
ส านักงานเขตพื้นที่
แจ้ง และน ามาขยาย
ผลการจัดกิจกรรม 
 

นักเรียนร้อยละ100 
ครูร้อยละ100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
และมีคุณลักษณะตาม
เป้าประสงค์ 

           

ปฏิบัติตามนโยบาย
จุดเน้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
กิจกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) 
ส าหรับครู และ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมลูกเสือข่อ
สะอาดต้านทุจริต 
ค่ายคุณธรรมน า
สุจริต 
 

นักเรียนร้อยละ100 
ครูร้อยละ100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
และมีคุณลักษณะตาม
เป้าประสงค์ 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

ค่าย ปปช. สพฐ น้อย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต 

            

การผลิตสื่อสร้างสรรค์
ต้านทุจริต(กิจกรรม
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม) 

ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต 

            

การด าเนินการบริษัท
สร้างการดี 

ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต 

            

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 

ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างชัดเจน 

            

 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

การวิจัยโรงเรียนสุจริต 
การประเมิน 
พฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ของเด็กและ
เยาวชนไทย และ
การประเมินผล
สัมฤทธ์ิในการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต 
ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างชัดเจน 

            

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบตักิำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ โรงเรียนประถมนนทร ี

โครงกำร/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนประถมนนทรี 
                                                        ท่ี 40 /2564 
       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสรำ้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
                   ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
                                             ..................................................... 
   ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ก าหนดให้ด าเนินการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต” (โรงเรียนสจุริต) ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียม 
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ  (ITA Online) ในการด าเนินงานในระดับโรงเรียน ในโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทจุริต” (โรงเรียนสจุริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการรบัการประเมินฯ และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  และใหก้ารด าเนินการดงักล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีมปีระสทิธิภาพ จึงมีค าสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

     1.1 นายชาตรี      นามคุณ    ประธานกรรมการ  
  1.2 นางสาวภัทรพร    ภูบุญทอง    รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางสาวทัศนนันท ์  เกลี้ยงไธสง     กรรมการ 
  1.4 นางสาวภาระวี  สุทธิฉันท ์  กรรมการ 
  1.5 นางสาวเบญจมาศ  ตันเที่ยง   กรรมการ 
  1.6 นางสาวธีวาวรรณ    พันธ์ด ี    กรรมการ 
  1.7 นางสาวสุมณฑา   วงษ์สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพื่อให้การจัดท าเอกสารไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม  บรรลุวัตถุประสงค์ 
         ที่ก าหนดไว้ 

 
2. คณะกรรมกำรกำรวำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำร ตำมมำตรฐำนโรงเรียนสุจริต 
 2.1 นางสาวทัศนนันท ์  เกลี้ยงไธสง     ประธานกรรมการ 
   2.2 นางสาวสุมณฑา    วงษ์สวัสดิ์   รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสาวสนธยา    คันธาวัฒน์   กรรมการ 
  2.4 นางสาวอรนิชา    สุดใจ    กรรมการ 
  2.5 นางสาวเบญจมาศ    ตันเที่ยง   กรรมการและเลขานุการ 



 
 

                                                                
หน้ำท่ี  
   1. โครงสร้างงานบรหิารงานวิชาการ  
  2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพฒันาสถานศึกษาแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษา 
แนวทางเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบงัคับครอบคลุมปี 2564  
  3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ   
เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2564  
   4. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน และการด าเนินงานประจ าปี 
และแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน 
  5. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
  6. คู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัตสิ าหรบัการให้บริการด้านวิชาการ 
  7. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านวิชาการ 
  8. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ งานด้านวิชาการ 
 
3. คณะกรรมกำรกำรวำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนงบประมำณ ตำมมำตรฐำนโรงเรียนสุจริต 
  3.1 นางสาวภัทรพร    ภูบุญทอง   ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวอิษฎา    สุ่มมาตย ์  รองประธานกรรมการ 
   3.3 สิบเอกหญิงอญัชนา  สุทธิสนธ์  กรรมการ 
   3.4 นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป ์  กรรมการ 
   3.5 นางสาววัลลภา   พลับน้อย  กรรมการ 
   3.6 นางสาววรรณวิษา   กูลแดง    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 
 
    1. วางแผนการด าเนินการโครงการบริหารเงินงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 
 2. การวางแผนงบประมาณทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต ป.ป.ช. สพฐ ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรร
งบประมาณแผนงาน/โครงการอย่างเหมาะสม 
   3. แผนงานและปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน 
   4. มีค าสั่งพจิารณาการคัดเลือกผูร้ับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี และพสัดุของโรงเรียน 
   5. แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนตามระเบียบของทางราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การ
ประชุมช้ีแจงแนวทางการใช้จ่าย การแต่งตัง้คณะกรรมการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
   6. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ โดยมีตัวแทน 
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแกผู่้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



 
 

                                                             
4. คณะกรรมกำรกำรวำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนงำนบุคคล ตำมมำตรฐำนโรงเรียนสุจริต 
  4.1 นางสาวภาระวี    สุทธิฉันท์   ประธานกรรมการ 
    4.2 นางสาวสุกัญญา   รักวงษ์ฤทธ์ิ   กรรมการ 
 4.3 นางสาวอิษฎา    สุ่มมาตย ์  กรรมการ 
  4.4 นางสาวพนิดา    โสมวงศ์    กรรมการ 
           4.5 สิบเอกหญงิอัญชนา    สุทธิสนธ์   กรรมการ   
  4.5 นางสาวปิยะพร   อินอ่อน    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำท่ี 
   1. ช้ีแจงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินงานในสถานศึกษา 
   2. นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการด าเนินงาน 
   3. หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การให้โทษให้คุณ และการสร้างขวัญก าลงัใจ เกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2564 
   4. รายงานผลการบรหิารและพฒันาบุคลากรประจ าปี ในปี พ.ศ. 2563 
  5. การพัฒนาบุคลากร มีแผนงาน/โครงการ สง่เสรมิใหบุ้คลากรได้รับการพฒันาและแสวงหาความรู้การ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสจุริต และจัดท าสรปุและรายงานผลการพัฒนา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมเีครือข่ายของโครงการโรงเรียนสจุรติ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาก้าวหน้าในอาชีพ 
  6. การสร้างขวัญและก าลงัใจ ยกย่องชมเชยบุคลากร การมอบรางวัล โลห์ เกียรติบัตร การจัดสวัสดิการ 
   7. เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ ผลงาน ความส าเรจ็ของคณะครูและบุคลกร ทีเ่กิดจากการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
   8. จัดท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องรอ้งเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจง้เรื่องร้องเรียนทีส่ามารถเช่ือมโยงกับเว็บไซด์หลักของสถานศึกษา 
   9. แสดงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
5. คณะกรรมกำรกำรวำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนงำนท่ัวไป  
  5.1 นางสาวธีวาวรรณ    พันธ์ดี    ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
  5.2 นางสาวชลรัตน์    กอหาญ   กรรมการ 
   5.3 นายอุทิศ     หมายมั่น   กรรมการ 
 5.4 นางสาวพนิดา    โสมวงศ์    กรรมการ 
  5.5 นายอรรครพล   รัตนวัน    กรรมการ 
  5.6 นางสาวกนกวรรณ   สังสุวรรณ์   กรรมการ 
 5.7 ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช    รู้อยู ่   กรรมการ     
 5.8 นางสาวสุภาพร    เจริญสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 
   
 
 
                                                    



 
 

หน้ำท่ี 
 1. วางแผนบรหิารจัดการงานทีเ่กี่ยวข้องกบังานส านักงาน และงานเลขานุการฯ  
   2. จัดท าโครงสร้างงานบรหิาร ท าเนียบคณะบุคลากร 
  3. งานด้านอาคารสถานที่ การวางแผนพฒันาปรับปรุงอาคารและสิ่งแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
โครงการโรงเรียนสจุริต การมสี่วนร่วมของบุคลากรก าหนดแนวทางและข้อตกลงในการใช้อาคาร และห้องพเิศษต่าง ๆ 
และมสี่วนบ ารงุ ดูแล รักษา อาคาร สถานที่ การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
และเอือ้ต่อการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   4. งานสัมพันธ์ชุมชน วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ชุมชน โดยมี ป.ป.ช. 
สพฐ ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามสี่วนร่วม โรงเรยีนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ  การประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ข้ามามสี่วนร่วม 
   5. การด าเนินงานวางแผนการจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร เช่น คู่มือส าหรบัประชาชนใน
การติดต่อราชการ คู่มืองานสารบัญ  
   6. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมลูต่าง ๆ เช่น web board 
กล่องข้อความถามตอบ ที่สามารถเช่ือมโยงจากเว็บไซต์ของโรงเรียน 
   7. แสดงเครอืข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ Line Twitter Instagram 
   8. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของโรงเรียน 
   9. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  
 
6. คณะกรรมกำรกำรวำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนกิจกำรนักเรียน และงำนคุ้มครองสวัสดิกำรนักเรียน 
 6.1 นางสาวเบญจมาศ    ตันเที่ยง    ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป ์    กรรมการ 
          6.3 นายอุทิศ   หมายมั่น  กรรมการ 
   6.4 นางสาววัลลภา   พลับน้อย   กรรมการ 
   6.5  นายอรรครพล   รัตนวัน   กรรมการ 
     6.6 นางสาวกนกวรรณ    สังสุวรรณ์  กรรมการ 
   6.7 ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช    รู้อยู ่   กรรมการ 
          6.8 นางสาวศุจีภรณ์    จันขอนแก่น    กรรมการ 
  6.9 นางสาววรรณวิษา   กูลแดง     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 
   1. กิจกรรมด้านสัมพันธ์ชุมชนการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  หรือโรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัด
กิจกรรม 
 2. จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาผู้น านักเรียนเรื่องคุณธรรมให้สอดคล้องกับคุณลกัษณะ 5 ประการ (ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง และจิตสาธารณะ) 
   3. การน าหลักสูตรต้านทจุริตศึกษาไปจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน หรือบรูณาการตามบริบทของโรงเรียน 
 
 
 



 
 

                                                       
 
 4. การจัดกจิกรรม หรือโครงการทีส่่งเสริมคุณธรรม สอดคลอ้งกับคุณลักษะ 5 ประการ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต ค่ายคุณธรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสภานักเรียน กจิกรรมคณะสี 
ลูกเสือเพื่อคุณธรรม การปฏิญญาโรงเรียนสุจริตในกิจกรรมหน้าเสาธงฯลฯ 
   5 การจัดกจิกรรมบริษัทสร้างการดี  
   6. สรุปและรายงานผลการการจัดกจิกรรม หรือโครงการทีส่ง่เสริม สอดคล้องกับคุณลักษะ 5 ประการตาม
โครงการโรงเรียนสจุริต 
   7. การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการสุจริตอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   8. การสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
   9. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และแนวทาง 
การด าเนินงาน จัดท าสรุปรายงาน ปกีารศึกษา 2563 และการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 
 
8. คณะกรรมกำรผู้ประสำนงำนกำรประเมิน ITA Online 
   8.1 นางสาวสุมณฑา    วงษ์สวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
  8.2 นายอรรครพล   รัตนวัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้ำท่ี 
 1. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 
  2. ประชุมแบง่ความรับผิดชอบเตรียมหลักฐานเชิงประจกัษ์ และให้ค าปรึกษาแสดงหลักฐานเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 
  3. จัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนประถมนนทรี 
  4. จัดท านโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กจิกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
  5. การด าเนินการเรื่องเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
    6. วางแผนการด าเนินงาน โรงเรียนสจุริต ก ากบั นิเทศ ติด ตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพือ่รบัการ
ประเมิน ITA Online 
   8. การจัดเตรียมข้อมูล เพือ่ประเมินจากแบบวัดการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
   9. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การจัดท า OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) 
ลงในหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน 
   10. รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรายงานผลประจ าปี  
 
 
 
 
 
                                                        



 
 

 
9. คณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำร สรรหำ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ สพฐ.ชุมชน 
 9.1 นางสาวเบญจมาศ    ตันเที่ยง    ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป ์    กรรมการ 
          6.3 นายอุทิศ   หมายมั่น  กรรมการ 
   9.4 นางสาววัลลภา   พลับน้อย   กรรมการ 
   9.5  นายอรรครพล   รัตนวัน   กรรมการ 
     9.6 นางสาวกนกวรรณ    สังสุวรรณ์  กรรมการ 
   9.7 ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช    รู้อยู ่   กรรมการ 
          9.8 นางสาวศุจีภรณ์    จันขอนแก่น    กรรมการ 
  9.9 นางสาววรรณวิษา   กูลแดง     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    
  1. การด าเนินการสรรหา ป.ป.ช. สพฐ. น้อย รายปี น านักเรยีนเข้าร่วมกจิกรรม 
  2. การด าเนินการสรรหา ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ทุก 4 ปี 
   3. ด าเนิการจัดกิจกรรม จัดท าสรปุรายงาน 
10. คณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรบริษัทสร้ำงกำรดี  
 10.1 นางสาวเบญจมาศ    ตันเที่ยง    ประธานกรรมการ 
 10.2 นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป ์    กรรมการ 
   10.3 นางสาววัลลภา   พลับน้อย   กรรมการ 
   10.4  นายอรรครพล   รัตนวัน   กรรมการ 
     10.5 นางสาวกนกวรรณ    สังสุวรรณ์  กรรมการ 
   10.6 ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช    รู้อยู ่   กรรมการ 
          10.7 นางสาวศุจีภรณ์    จันขอนแก่น    กรรมการ 
  10.8 นางสาววรรณวิษา   กูลแดง     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี การด าเนินการบริษัทสร้างการดี ปีการศึกษา 2564 และจัดท าสรุปรายงาน ปีการศึกษา 2563 
11. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต (สื่อภำพยนตร์สั้น) 
 11.1 นางสาวเบญจมาศ    ตันเที่ยง    ประธานกรรมการ 
 11.2 นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป ์    กรรมการ 
   11.3 นางสาววัลลภา   พลับน้อย   กรรมการ 
   11.4  นายอรรครพล   รัตนวัน   กรรมการ 
     11.5 นางสาวกนกวรรณ    สังสุวรรณ์  กรรมการ 
   11.6 ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช    รู้อยู ่   กรรมการ 
          11.7 นางสาวศุจีภรณ์    จันขอนแก่น    กรรมการ 
  11.8 นางสาววรรณวิษา   กูลแดง     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดท าโครงการยอ่ยการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทจุริต (สื่อภาพยนตรส์ั้น) ด าเนินกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา  
และผลิตผลงาน ปกีารศึกษา 2564 จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปกีารศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
 
 



 
 

                                                           
12. กำรด ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) กิจกรรมลูกเสือช่อสะอำด 
     และค่ำยคุณธรรมน ำสุจริต 
 12.1 นางสาวสุมณฑา    วงษ์สวัสดิ ์   ประธานกรรมการ 
   12.2 นางสาวภัทรพร   ภูบุญทอง  กรรมการ 
  12.3 นายอุทิศ    หมายมั่น  กรรมการ  
   12.4 นางสาวชลรัตน์    กอหาญ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 
  ด าเนินงานกจิกรรมถอดบทเรียน จัดท าสรปุรายงานผลงาน นวัตกรรม ถอดบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ กจิกรรมลูกเสือช่อสะอาด จัดค่ายฐานกิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกบัคุณลักษะ 5 ประการตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต ทักษะการคิด อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
13. คณะกรรมกำรครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และคณะครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีกำรสอน 
     ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ กิจกรรมกำรขับเคลื่อน 
     หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
 

ครูผู้ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีกำรสอน ปีกำรศึกษำ2564  
อนุบาล 1  นางสาวอรนิชา สุดใจ 
อนุบาล 2  นางสาวพนิดา โสมวงศ์ 
อนุบาล 3 นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1/1  สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ์ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1/2  นางสาววัลลภา พลบัน้อย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธ์ิ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2/2  นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3/1  นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3/2  นางสาวชลรัตน์ กอหาญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  นางสาววรรณวิษา กูลแดง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  นางสาวศุจีภรณ์ จันขอนแก่น 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5/1  นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ ์
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5/2  นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6/1  นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6/2  นางสาวธารารัตน์ รวมศลิป ์

หน้ำท่ี 
   1. จัดท าสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 รายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา รวบรวม file งานสง่ที่ นางสาววัลลภ พลบัน้อย (อนบุาล-ช่วงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3) นางสาวศุจี
ภรณ์ จันขอนแก่น ช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6) เพื่อส่งตอ่ ฝ่าย ICT 
   2. จัดท าการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ในปกีารศึกษา 2564 
 
                                                                  



 
 

 
14. คณะกรรมกำรเตรียมรับกำรประเมิน IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) 
 
14.1 คณะกรรมกำรผู้ประสำนงำนกำรประเมิน IIT 
   14.1.1 นางสาวสุมณฑา    วงษ์สวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
   14.1.2 นายอรรครพล  รัตนวัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี 
 1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
       - แบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ส ารวจ ช่ือ นามสกลุ เลขบัตรประจ าตัว 
ประชาชน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ของคณะครูบุคลากรในโรงเรียนทีท่ี่มีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 
1 ปี 
   - จัดเตรียมความพรอ้มครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทีม่ีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 1 
ปี ตอบแบบประเมิน IIT Online 
 
14. 2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 
  14.2.1 นางสาวศุจีภรณ์   จันขอนแก่น  ประธานกรรมการ 
  14.2.2 นางสาววัลลภา    พลับน้อย  รองประธานกรรมการ  
   14.2.3 ครูประจ าช้ันทุกสายช้ัน อนุบาล การศึกษาพเิศษ และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  14.2.4 นายอรรครพล  รัตนวัน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 
  1. ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
  2. จัดท าแบบกรอกรายช่ือ ส าหรบัการเกบ็ข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียน (10 
มิถุนายน)  โดยคัดเลือกจากผูป้กครองเป็นรายห้องทุกสายช้ัน 
14. 3 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิธีแสดงเจตจ ำนงสุจริต 
      14.3.1 นางสาวสุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
      14.3.2 นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง   รองประธานกรรมการ 
     14.3.3 นางสาวชลรัตน์   กอหาญ   กรรมการ 
     14.3.4 นางสาวอรนิชา   สุดใจ    กรรมการ 
     14.3.5 นายอรรครพล   รัตนวัน     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 
   1. จัดเตรียมสถานที่ ติดป้ายงาน ธงชาติ จัดโต๊ะหมู่บูชา ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และโฟเดียม 
(ครูวุฒินันท)์ 
   2. จัดเตรียมเครื่องเสียง ระบบ ICT จัดล าดับกจิกรรมตามข้ันตอน (ครูอรรครพล) 
 
 
 
                                                                 



 
 

 
   3. พิธีกรด าเนินกจิกรรม ตามล าดับข้ันตอนกจิกรรม (ครูภัทรพร) 
  4. จัดท าประกาศเจตจ านงในการบรหิารงานโรงเรียนประถมนนทรี จัดท าเป็นภาคภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ใน เว็บไซด์ของสถานศึกษาโดยใช้แบนเนอร์ ข้อความ “ประกาศเจตจ านงสจุริตในการ
บรหิารงาน(ครสูุมณฑา)  

  5. จัดท าประกาศ/ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต MOU 
(ครูสมุณฑา) 
  6. จัดพิธี แสดงเจตจ านงสุจริต ค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์บันทึกเป็นวิดีโอ 
upload file ลงในหน้าwebsite โรงเรียน และบันทึกภาพน่ิง (ครูชลรัตน์ ครอูรนิชา ครูอรรครพล) 
  7. จัดท าภาพเชิงสญัลกัษณ์/ป้ายข้อความ ค าปฏิญญาโรงเรยีนสุจริต ติดไว้ด้านหน้าของสถานศึกษา และ 
ป้ายประชาสัมพันธ์(ครูสมุณฑา ครูอรนิชา) 
 8. จัดท าจดหมายข่าว เผยแพรก่ิจกรรมพิธีการ และกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสจุริต (ครูชลรัตน์) 
15. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และประชำสัมพันธ์  
     15.1 นางสาวธีวาววรณ   พันธ์ดี    ประธานกรรมการ 
     15.2 นางสาวชลรัตน์   กอหาญ   กรรมการ 
     15.3 นางสาวอรนิชา   สุดใจ    กรรมการ 
     15.4 นายอรรครพล  รัตนวัน   กรรมการ 
     15.5 นางสาวกนกวรรณ สังสุวรรณ์   กรรมการ 
     15.6 นางสาวสุภาพร   เจริญสุข   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 
   -การประชาสัมพันธ์ข้อมลูของหน่วยงาน 
  - การเผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - การแสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกจิทีเ่ป็นปจัจบุันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
               หรือสื่ออื่นๆ 
  - การจัดท าระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรอื 
             ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัตหิรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล 
             ตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                



 
 

 
16. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ประถมนนทรี 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงานบรหิาร 5 ฝ่าย 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายอรรครพล รัตนวัน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ช่ือ/นามสกลุ ต าแหน่ง /ฝ่ายบรหิาร 
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท ์
ที่อยู่ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์

นายอรรครพล รัตนวัน 

O3 อ านาจหน้าที ่ ข้อมูลหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย นายอรรครพล รัตนวัน 
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

แผนยุทธศาสตร ์
 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวสนธยา  
คันธาวัฒน ์

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมลูการติดต่อ ดังนี ้ 
-ที่อยู่สถานศึกษา 
-หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได ้ 
-หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)  
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(e–mail) 
ที่สามารถติดต่อได้  
-แผนที่ตั้งสถานศึกษา 

ธีวาวรรณ 
สุภาพร 

O6  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

นางสาวภาระวี  
สุทธิฉันท ์
นายอรรครพล รัตนวัน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา  ในปี พ.ศ. 2564 

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ 
นายอรรครพล รัตนวัน 

    

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                           

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O8 Q&A ช่องทางการสอบถาม

ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 
และหน่วยงานตอบข้อสอบ
ถามสื่อสารโต้ตอบกันได ้

แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซตข์องสถำนศึกษำที่

บุคคลภำยนอกสำมำรถ สอบถำมขอ้มลูต่ำง ๆ 

ได ้และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรใหค้ ำตอบ 

กบัผูส้อบถำมได ้โดยมลีกัษณะเป็นกำรสื่อสำร

ไดส้องทำง (Q&A) ยกตวัอยำ่งเช่น Web 

board, กลอ่งขอ้ควำมถำม-ตอบ เป็นตน้  

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ 
นายอรรครพล รัตนวัน 

O9 Social Networkช่องทาง
เช่ือมโยงสู่เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน 

-แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา
ที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

นายอรรครพล รัตนวัน 

O10 แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โครงการ 
กิจกรรม 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวสนธยา  
คันธาวัฒน ์

O11 รายงานการก ากบัติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าป ี
ในระยะเวลา 6เดือนแรกของปงีบประมาณ 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวสนธยา  
คันธาวัฒน ์

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็น
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวสนธยา  
คันธาวัฒน ์

    
  

 

 



 
 

 

                                                               

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O13 คู่มือมาตรฐาน 

การปฏิบัตงิาน 
คู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัตงิานวิชาการ 
คู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัตงิานงานธุรการ 
คู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัตงิานด้าน
งบประมาณ 
คู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัตงิานบุคคล 
คู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัตงิานกิจการ
นักเรียน 
 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธธ์ดี 
นางสาววรรณวิษา  
กูลแดง 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์
นางสาวเบญจมาศ 
ตันเที่ยง 
นางสาวสุภาพร  
เจริญสุข 

O14 คู่มือหรอืมาตรฐาน 
การใหบ้ริการ* 
(งาน 5 ฝ่าย) 

-แสดงคู่มอืหรือแนวทำงกำรปฏบิตัิที่

ผูร้บับริกำรหรอืผูม้ำติดต่อกบั  

สถำนศึกษำใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรขอรบับรกิำร

หรือติดต่อกบัสถำนศึกษำ  

-มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบตั ิ

ประกอบด้วย คูม่ือหรือ แนวทางการ
ปฏิบตัิส าหรับการให้บริการ ประเภทงาน
ให้บริการ ขัน้ตอนการให้บริการ แผนผงั/
แผนภมูิการให้บริการ ระยะเวลา ท่ีใช้ใน 
การให้บริการ ผู้รับผิดชอบการให้บริการ 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธธ์ดี 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์
นางสาวเบญจมาศ 
ตันเที่ยง 
นางสาววรรณวิษา 
กูลแดง  
นางสาวสุภาพร  
เจริญสุข 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                                         
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

(งาน 5 ฝ่าย) 
-แสดงขอ้มลูสถติิกำรใหบ้รกิำรของสถำนศึกษำ  

-เป็นขอ้มลูในระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 6เดอืนแรก

ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธธ์ดี 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์
นางสาวเบญจมาศ 
ตันเที่ยง 
นางสาววรรณวิษา 
กูลแดง  
นางสาวสุภาพร  
เจริญสุข 

O16 รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการให้บริการ
ของสถานศึกษา เป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธธ์ดี 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์
นางสาวเบญจมาศ 
ตันเที่ยง 
นางสาววรรณวิษา 
กูลแดง  
นางสาวสุภาพร  
เจริญสุข 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
                                                                       
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O17 E-service ช่องทางที่

ผู้รบับริการขอรับบรกิาร 
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการกบัสถานศึกษา  
ผ่านช่องทางออนไลน ์เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบรกิาร  
-สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธธ์ดี 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์
นางสาวเบญจมาศ 
ตันเที่ยง 
นางสาววรรณวิษา 
กูลแดง  
นางสาวสุภาพร  
เจริญสุข 
นายอรรครพล 
รัตนวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

                                                                       
การบรหิารเงนิงบประมาณ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าป ี 
-แสดงแผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณของ

สถำนศึกษำที่มรีะยะ 1 ปี  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงนอ้ย

ประกอบดว้ย งบประมำณตำมแหลง่ที่ไดร้บั

กำรจดัสรรงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช ้

จ่ำย  

-เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวภัทรพร 
ภูบุญทอง 
 

O19 รายงานการก ากบัติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ราย
ไตรมาส 

-แสดงควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำนตำม

แผนกำรใชจ่้ำย งบประมำณประจ ำปี  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดควำมกำ้วหนำ้ กำรใชจ่้ำย

งบประมำณ  

-เป็นขอ้มลูในระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นางสาวภัทรพร 
ภูบุญทอง 
 

 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าป ี
-แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใชจ่้ำย

งบประมำณประจ ำปี  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดสรุปผลกำรใชจ่้ำย

งบประมำณ อยำ่งนอ้ยประกอบดว้ย ผลกำรใช ้

จ่ำยงบประมำณ ปญัหำ อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

ผลสมัฤทธิ์ ตำมเป้ำหมำย  

-เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นางสาวภัทรพร 
ภูบุญทอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                            
การจดัซีอ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรอื

แผนการจัดหาพสัด ุ
-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพสัดุตามทีส่ถานศึกษา จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวธารารัตน์ 
รวมศิลป ์
นางสาววัลลภา 
พลับน้อย 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพสัด ุ

แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัต ิการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นางสาวธารารัตน์ 
รวมศิลป ์
นางสาววัลลภา 
พลับน้อย 

 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O23 สรปุผลการจัดจ้าง หรือการ

จัดหาพสัดุรายเดือน 
-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษา (แบบ สขร.1) 
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง 
วงเงินทีซ่ื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายช่ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลง 
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรปุ เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
-จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดใหเ้ผยแพร่ว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)  
-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวธารารัตน์ 
รวมศิลป ์
นางสาววัลลภา 
พลับน้อย 

          
 
 



 
 

                                                              
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือจัดหาพสัดุประจ าป ี
-แสดงผลกำรจดัซื้อจดัจำ้งของสถำนศึกษำ  

-มขีอ้มลูรำยละเอียด อย่ำงนอ้ยประกอบดว้ย 

งบประมำณที่ใชใ้นกำรจดัซื้อ จดัจำ้ง ปญัหำ 

อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ  

-เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

นางสาวธารารัตน์ 
รวมศิลป ์
นางสาววัลลภา 
พลับน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                             
การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O25 นโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 
-เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบรหิำรและพฒันำ

ทรพัยำกรบุคคลที่ยงัใช ้ 

บงัคบัในสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

-แสดงนโยบำย หรือแผนกำรบริหำรและพฒันำ

ทรพัยำกรบุคคลที่ม ี 

จุดมุง่หมำยหรอืวตัถปุระสงค ์เพื่อก่อใหเ้กิด

กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลที่มคีวำมโปร่งใส

และมคีุณธรรม  

-เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบรหิำรและพฒันำ

ทรพัยำกรบุคคล ของผูบ้ริหำรสูงสุด ที่ก ำหนด

ในนำมของสถำนศึกษำ 

นางสาวภาระวี  
สุทธิฉันท ์
นางสาวอิษฎา 
สุ่มมาตย ์
นางสาวปิยะพร  
อินอ่อน 
นางสาวพนิดา 
โสมวงศ์ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O26 การด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
-แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบรหิารและพฒันา  
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคน
เก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพฒันา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การสง่เสรมิ
จริยธรรมและรกัษาวินัยของบุคลากร ใน
สถานศึกษา  
-เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรบักับ
นโยบาย หรอืแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ นO25 

นางสาวภาระวี  
สุทธิฉันท ์
นางสาวอิษฎา 
สุ่มมาตย ์
นางสาวปิยะพร  
อินอ่อน 
นางสาวพนิดา 
โสมวงศ์ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 



 
 

 
                                                                           
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O27 หลักเกณฑก์ารและ

พัฒนาการทรพัยากรบุคคล 
แสดงหลกัเกณฑก์ำรบริหำรและพฒันำ

ทรพัยำกรบุคคลที่ยงัใชบ้งัคบั ในสถำนศึกษำ

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 อยำ่งนอ้ย

ประกอบดว้ย  

-กำรสรรหำและคดัเลอืกบุคลำกร  

-กำรบรรจุและแต่งตัง้บุคลำกร  

-กำรพฒันำบุคลำกร  

-กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนบุคลำกร  

-กำรใหคุ้ณใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ 

นางสาวภาระวี  
สุทธิฉันท ์
นางสาวอิษฎา 
สุ่มมาตย ์
นางสาวปิยะพร  
อินอ่อน 
นางสาวพนิดา 
โสมวงศ์ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

-เป็นรำยงำนผลของ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

-แสดงผลกำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกร

บุคคล  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร อยำ่ง

นอ้ยประกอบดว้ย ผลกำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำยกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ผลกำร

วเิครำะหก์ำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกร

บุคคล 

นางสาวภาระวี  
สุทธิฉันท ์
นางสาวอิษฎา 
สุ่มมาตย ์
นางสาวปิยะพร  
อินอ่อน 
นางสาวพนิดา 
โสมวงศ์ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
                                                                            
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทจุริต 
-แสดงคู่มอืหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง

รอ้งเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรทุจรติและประพฤติ

มชิอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำ  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดของกำรปฏบิตัิงำน อยำ่ง

นอ้ยประกอบดว้ย รำยละเอยีดวธิีกำรที่

บุคคลภำยนอกจะท ำกำรรอ้งเรียน รำยละเอียด

ข ัน้ตอนหรือวธิีกำรในกำรจดักำรต่อเรื่อง

รอ้งเรียน ส่วนงำนที่รบัผดิชอบ ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำร 

นางสาวสุกญัญา   
รักวงษ์ฤทธ์ิ 
นางสาวอรนิชา     
สุดใจ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

O30 ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียน
การทจุริตและประพฤติ 
มิชอบ 

-แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจง้

เรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกบั กำรทจุริตและประพฤติ

มชิอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผ่ำนทำง

ช่องทำงออนไลน ์โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำง

ท ัว่ไป เพื่อเป็น กำรคุม้ครองขอ้มลูของผูแ้จง้

เบำะแสและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั แนว

ปฏบิตัิกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจรติและ

ประพฤติมชิอบ  

-สำมำรถเขำ้ถงึหรอืเชือ่มโยงไปยงัช่องทำง

ขำ้งตน้ไดจ้ำกเวบ็ไซตห์ลกัของสถำนศึกษำ 

นางสาวสุกญัญา   
รักวงษ์ฤทธ์ิ 
นางสาวอรนิชา     
สุดใจ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                       
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทจุริตประจ าป ี
-แสดงขอ้มลูสถติิเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุริตและ

ประพฤติมชิอบ ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ  

-มขีอ้มลูควำมกำ้วหนำ้กำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรียน ยกตวัอยำ่งเช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่

ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็ เรื่องที่อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร เป็นตน้ (กรณีไมม่เีรื่องรอ้งเรยีนให ้

ระบุว่ำ ไมม่เีรื่องรอ้งเรยีน)  

-เป็นขอ้มลูในระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 6 เดอืนแรก

ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นางสาวสุกญัญา   
รักวงษ์ฤทธ์ิ 
นางสาวอรนิชา     
สุดใจ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

O32 ช่องทางการรบัความ
คิดเห็น 

-แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดง

ควำมคิดเหน็ต่อ กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ

หนำ้ที่หรอืภำรกิจของสถำนศึกษำผ่ำนทำง

ช่องทำงออนไลน ์ 

-สำมำรถเขำ้ถงึหรอืเชือ่มโยงไปยงัช่องทำง

ขำ้งตน้ไดจ้ำกเวบ็ไซตห์ลกัของสถำนศึกษำ 

นางสาวสุกญัญา   
รักวงษ์ฤทธ์ิ 
นางสาวอรนิชา     
สุดใจ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วม 

-แสดงกำรด ำเนินกำรหรอืกจิกรรมที่แสดงถงึ

กำรเปิดโอกำส ใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไดม้ส่ีวน

ร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิ ของ

สถำนศึกษำ ยกตวัอย่ำงเช่น ร่วมวำงแผน ร่วม

ด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็ หรือ

ร่วมติดตำมประเมนิผล เป็นตน้  

-เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 

นางสาวสุกญัญา   
รักวงษ์ฤทธ์ิ 
นางสาวอรนิชา     
สุดใจ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                     
การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจรติ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O34 เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร -แสดงเนื้อหาเจตนารมณห์รือค ามั่นว่าจะ

ปฏิบัติหน้าที่และบรหิาร สถานศึกษาอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล  
-จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ  
-เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
-ด าเนินการโดยผูบ้รหิารสูงสุดคนปจัจบุัน
ของสถานศึกษา  

นางสาวสมุณฑา  
วงษ์สวัสด์ิ 
นางสาวชลรัตน์  กอหาญ 
นายอรรครพล รัตนวัน 

O35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร -แสดงกำรด ำเนินกำรหรอืกจิกรรมที่แสดงถงึ

กำรมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิำรสูงสุดคนปจัจุบนั  

-เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้หน็

ถงึกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรปรบัปรุง พฒันำ 

และส่งเสริมสถำนศึกษำดำ้นคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใส  

-เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 

นางสาวศจุีภรณ์  
จนัขอนแก่น 
นางสาวกนกวรรณ 
สงัสวุรรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                       
การประเมนิความเสีย่งเพื่อป้องกนัการทุจรติ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O36 การประเมินความเสี่ยง 

การทจุริตประจ าป ี
-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัตหิน้าที่ทีอ่าจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการ ในการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
เป็นต้น  
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

นางสาวอิษฎา  
สุ่มมาตย ์
นางสาววัลลภา  
พลับน้อย 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทจุริต 

-แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดง
ถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  
-เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกบัมาตรการ หรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
-เป็นการด าเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

นางสาวอิษฎา  
สุ่มมาตย ์
นางสาววัลลภา  
พลับน้อย 

O38 การเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

-แสดงกำรด ำเนินกำรหรอืกจิกรรมของ

สถำนศึกษำที่แสดงถงึ กำรเสริมสรำ้ง

วฒันธรรมองคก์รใหบุ้คลำกรของสถำนศึกษำมี

ทศันคติ ค่ำนิยมในกำรปฏบิตัิงำนอยำ่งซื่อสตัย ์

สุจริต อย่ำงชดัเจน ไมน่อ้ยกว่ำ 5 กิจกรรม  

-เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564 

นางสาวศจุีภรณ์  
จนัขอนแก่น 
นางสาวกนกวรรณ 
สงัสวุรรณ์ 

 
 
 
 



 
 

                                                                              
แผนป้องกนัการทุจรติ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O39 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

-แสดงแผนปฏบิตัิกำรป้องกนักำรทุจริตหรอื

โครงกำรโรงเรียนสุจริต ที่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ป้องกนักำรทุจริตหรอืพฒันำดำ้นคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใสของสถำนศึกษำ  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดของแผนปฏบิตักิำร

ป้องกนักำรทุจริตหรอืโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

ยกตวัอย่ำงเช่น โครงกำร กิจกรรม 

งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นตน้  

-เป็นแผนปฏบิตักิำรป้องกนักำรทจุริตหรือ

โครงกำรโรงเรียนสุจริต ที่มรีะยะเวลำบงัคบัใช ้

ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์

 การประเมินการรบัรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

เอกสำรแนวทำงกำรขบัเคลือ่นกำรประเมนิ

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำออนไลน ์

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ์ 
นายอรรครพล รัตนวัน 
นางสาวศุจีภรณ์ จัน
ขอนแก่น 
นางสาววัลลภา  
พลับน้อย 
คณะครูและบุคลากร 

 การประเมินการรบัรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

เอกสำรแนวทำงกำรขบัเคลือ่นกำรประเมนิ

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำออนไลน ์

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ์ 
นายอรรครพล รัตนวัน 
นางสาวศุจีภรณ์ จัน
ขอนแก่น 
นางสาววัลลภา  
พลับน้อย 
คณะครูและบุคลากร 

 ด าเนินการประเมิน OIT เอกสำรแนวทำงกำรขบัเคลือ่นกำรประเมนิ

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำออนไลน ์

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ์ 
นายอรรครพล รัตนวัน 
คณะครูและบุคลากร 

 
 
 



 
 

 
                                                                        
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O39 การด าเนินการกจิกรรม 

ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ 
สพฐ.ชุมชน 

แผนงาน/โครงการ 
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
และ สพฐ.ชุมชน และจัดท าสรปุรายงาน 

นางสาวธารารัตน์  
รวมศิลป ์
นายอุทิศ หมายมั่น 
นางสาววรรณวิษา  
กูลแดง 
นายอรรครพล รัตนวัน 
ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช 
รู้อยู ่

O39 การด าเนินการบริษัท 
สร้างการด ี

แผนงาน/โครงการ 
การด าเนินการบริษัทสร้างการดี  
ปีการศึกษา 2564 และจัดท าสรปุรายงาน 
ปีการศึกษา 2563 

นางสาวเบญจมาศ  
ตันเที่ยง 
นางสาววัลลภา   
พลับน้อย 
นางสาวศุจีภรณ์  
จันขอนแก่น 
นางสาวกนกวรรณ 
สังสุวรรณ์ 
ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช 
รู้อยู ่

O39 กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์
ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์
สั้น) 

แผนงาน/โครงการ 
การด าเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทจุริต 
(สื่อภาพยนตรส์ั้น)ปีการศึกษา 2564 และ
จัดท าสรุปรายงาน ปกีารศึกษา 2563 

นางสาวธารารัตน์  
รวมศิลป์  
นายอรรครพล   
รัตนวัน 
ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช 
รู้อยู ่

O39 กิจกรรมค่ายคุณธรรม แผนงาน/โครงการ 
นวัตกรรม ถอดบทเรียน กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

นางสาววัลลภา  
พลับน้อย 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
                                                                         
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O39 กิจกรรมถอดบทเรียน 

(Best Practice) กิจกรรม
ลูกเสือช่อสะอาด 

แผนงาน/โครงการ 
นวัตกรรม ถอดบทเรียน กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมลูกเสือช่อ
สะอาด ปีการศึกษา 2564 
จัดท าสรุปรายงานผลงาน ปีการศึกษา 
2563 

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์
นางสาวภัทรพร  
ภูบุญทอง 
นางสาวชลรัตน์  
กอหาญ 

O39 กิจกรรมสง่เสริมค่าย
คุณธรรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
นวัตกรรม ถอดบทเรียน กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

นางสาววัลลภา  
พลับน้อย 

O39 กิจกรรมการขับเคลือ่น 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สรปุรายงานผลการจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาเพิ่มเติม 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์
นางสาววัลลภา  
พลับน้อย 
นางสาวศุจีภรณ์  
จันขอนแก่น 
ครูประจ าข้ันทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                       
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O40 รายงานการก ากบัติดตาม

การด าเนินการปอ้งกัน
ทุจริตรายไตรมาส 

- แสดงควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏบิตักิำรป้องกนั กำรทจุรติหรอืโครงกำร

โรงเรียนสุจรติ ตำมขอ้ O39  

- มขีอ้มูลรำยละเอียดควำมกำ้วหนำ้ ยกตวัอย่ำงเช่น 

ควำมกำ้วหนำ้ กำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดงบประมำณทีใ่ชด้  ำเนินงำน เป็นตน้  

-เป็นขอ้มูลในระยะเวลำ 6 เดอืนแรก ของ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทจุริตประจ าป ี

-แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิกำร

ป้องกนักำรทุจริต หรือโครงกำรโรงเรยีนสุจริต  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

อย่ำงนอ้ยประกอบดว้ย ผลกำรด ำเนินกำร 

โครงกำรหรอืกจิกรรม ผลกำรใชจ่้ำย

งบประมำณ ปญัหำ อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

ผลสมัฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย  

-ใชร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม

และควำมโปร่งใสภำยใน

สถำนศึกษำ*  

-แสดงกำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิคุณธรรม

และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดกำรวเิครำะห ์ยกตวัอยำ่ง

เช่น ประเดน็ที่เป็นขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนที่

จะตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วนที่มคีวำมสอดคลอ้ง 

กบัผลกำรประเมนิฯ ประเดน็ทีจ่ะตอ้งพฒันำ

ใหด้ขีึ้น แนวทำงกำรน ำ ผลกำรวเิครำะหไ์ปสู่

กำรปฏบิตัิของสถำนศึกษำ เป็นตน้  

-มมีำตรกำรเพื่อขบัเคลือ่นกำรส่งเสริม

คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ

ใหด้ขีึ้น ซึ่งสอดคลอ้งตำมผลกำรวเิครำะหผ์ล

กำรประเมนิฯ โดยมรีำยละเอยีดต่ำงๆ 

ยกตวัอย่ำงเช่น กำรก ำหนดผูร้บัผดิชอบหรือผู ้

ที่เกี่ยวขอ้ง กำรก ำหนดข ัน้ตอนหรือวธิกีำร

ปฏบิตั ิกำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัติดตำม

ใหน้ ำไปสู่กำรปฏบิตัิและกำรรำยงำนผล เป็น

ตน้ 

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                        
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

ส่งเสริมคุณธรรมและควำม

โปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ*  

-แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน

สถำนศึกษำ  

-มขีอ้มลูรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน

สถำนศึกษำในขอ้ O42 ไปสู่กำรปฏบิตัิอย่ำง

เป็นรูปธรรม  

-เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564  

นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์

 
17. คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมลูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริตสจุริต  เพื่อรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของภาครัฐ ผ่าน ระบบออนไลน์ (ITA Online) 
   17.1 นางสาวสุมณฑา    วงษ์สวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
 17.2 นายอรรครพล   รัตนวัน     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
   1. ให้คณะกรรมการที่รบัผิดชอบในแต่ละภาระงาน จัดท าหลักฐานเอกสารร่องรอย  
   2. ให้คณะกรรมการที่รบัผิดชอบในแต่ละภาระงาน ส่งเอกสารข้อมูลด้านมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสจุริต โดยพิมพ์เอกสาร เป็น file word และ pdf ส่งใหผู้้ประสานงาน 
   3. การส่งข้อมูล ที่ผู้ประสานงาน ทางจดหมายอีเล็คโทรนิค หรือช่องทาง Line 
นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ Email : wongsawat.sumonta@gmail.com ครูผู้ upload ข้อมูลลงระบบ นายอรรค
รพล รัตนวัน aratnwan8@gmail.com ตัง้แต่ วนัท่ี 4-7 ตลุาคม 2564 

   4. ให้ผู้รบัผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่าย ICT  และน าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะชนใน website 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัตหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความรู้  ความสามารถ  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
     สั่ง  ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

              
          ( นายชาตรี  นามคุณ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 



 
 

 

งำน/โครงกำร โครงกำรเสริมสรำ้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ  
                   “ป้องกันกำรทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  ……. 
                  จุดเน้นทีผู่้เรียน  ………. 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  ……. 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้านผูเ้รียน        มาตรฐานที่  ………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   เป็นโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ช่ือโรงเรียนสจุริต  เกิดข้ึน
เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีเป้าหมายหลกัเพือ่
ลดปัญหาการทจุริตในสงัคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนไทยให้สงูข้ึน เป็นโครงการทีส่อดคล้อง
กับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดจุดมุง่หมายปลายทางทีมุ่่งสู่การ
เป็น องค์กรแหง่การเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลกีเลี่ยงอบายมุข โรงเรียนประถมนนทรจีึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด และคุณลักษณะ  
5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สจุริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทาง
สังคม ความรบัผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
2. ค ำนิยำมศัพท์ 
   ทักษะกำรคิด หมายถึง มีความคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการจ าแนก  
การเปรียบเทียบแยกแยะ การสรุปองค์ความรู้ การน าเสนอผลงาน 
   ควำมซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ยึดมั่นในความสัตย์จริง และในสิ่งที่ถูกตอ้งดีงาม มีความซื่อตรง มีเจตนาที่
บรสิุทธ์ิ ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ปฏิบัติโดยค านึงถึงความถูกต้องละอาย
และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ไม่เอาสิ่งของหรอืผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไมล่ักขโมย ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง ไม่หาผลประโยชน์ในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเช่ือถือ ท าตามสัญญา ตรงไปตรงมา กล้า
เปิดเผยความจริง รูจ้ักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
   กำรมีจิตสำธำรณะ หมายถึง การมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท าใด ๆ เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่น
และแบ่งปันด้วยความเต็มใจไมห่วังผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน สังคม เสียสละ
ประโยชนส์่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม 



 
 

  
  ควำมมีระเบียบวินัย หมายถึง การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีทีสุ่ด 
เคารพเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าผิดก็พร้อมทีจ่ะยอมรับผิดและแก้ไขในสิ่งที่
ผิด ท าหน้าที่ของตนเองให้ดีทีสุ่ด มีระเบียบวินัย เคารพกติกา รับผิดชอบในสิ่งที่ท า กล้ายอมรบัผิดและรับการลงโทษ 
รู้จักส านึกผิดและขอโทษในสิง่ผิด กล้าท าในสิง่ที่ถูกต้อง 
   อยู่อย่ำงพอเพียง หมายถึง ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มเีหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรกัษาดูแลอย่างดี ไม่โลภ มีคุณธรรม 
รู้จักอดทน อดกลั้น รู้จักบังคับตนเอง ยับยั้งช่ังใจไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเบียดเบียนตนเอง ไม่ท าใหผู้้อื่นเดอืดร้อน อภัย
เมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด  
3. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้าน ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
  2.2 ครู ผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษามสี่วนร่วมในการปอ้งกันการทจุริต 
  2.3 นักเรียน ครู ผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันรว่มคิดป้องกันการทจุริต 
4. เป้ำหมำย 

 4.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียนระดับอนุบาล นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนมีคุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมจีิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสงัคม ความรับผิดชอบ และ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และปอ้งกันการทจุริต 
             คณะครู ผู้บรหิาร และบุคลากรในโรงเรียน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความรูม้ีความเข้าใจและ
ปลูกฝังด้านทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ความซื่อสัตย์สุจริต การมจีิตสาธารณะ ความมรีะเบียบวินัย และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทจุริต 
   4.2 เชิงคุณภาพ 
          4.2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลกูจิตส านึกทกัษะการคิด 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมจีิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสงัคม ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม และปอ้งกันการทจุริต 
        4.2.2 คณะครู ผู้บรหิาร และบุคลากรในโรงเรียน รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบ
และวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกนัการทจุริต 
        4.2.3 คณะครู ผู้บรหิาร และบุคลากรในโรงเรียนมจีิตส านึกในการปอ้งกันการทจุริต 
 
 
 



 
 

 
5. กิจกรรม/ด ำเนินกำร 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน 

การท าปฏิณญาสุจริต โรงเรียนประถมนนทรี 
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การแสดงเจตจ านงสจุริตของผู้บรหิาร 

ประกาศลง website ของโรงเรียน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

การประเมินการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
IIT 
การประเมินการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
EIT 
การเปิดเผยข้อมลูสาธารณ OIT 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษา ระดับอนุบาล และระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1-6 

การอบรมครูผูส้อนทกุระดบัช้ัน 
ปรับโครงสร้างเวลาเรียน เปิดสอนหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเตมิ ต้านทุจริตศึกษา 

การพัฒนาบุคคลกรการอบรมเกี่ยวกับโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

การอบรมตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

การวิจัยโรงเรียนสุจริต 
การประเมิน พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สจุริต
ของเด็กและเยาวชนไทย และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ในการใช้หลกัสูตรต้านทุจริต ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 

การพัฒนาคุณลักษณะความดี 5 ประการตาม
โครงการโรงเรียนสจุริตของนักเรียนโรงเรียนประถม
นนทรี ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้แก่นักเรียนช้ัน อนุบาล
การศึกษาพิเศษ และช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-6  
โดยเชิญวิทยากร และคณะครูเป็นวิทยากร 
จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู ้

กิจกรรมจุดเน้นส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
กิจกรรมจิตสาธารณะในชุมชนและสังคม 
การด าเนินการบริษัทสร้างการด ี
กิจกรรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม 
 

กิจกรรม Best Practice ของคณะครู และผู้บริหาร กิจกรรมลูกเสอืช่อสะอาดต้านทุจริต 
 

 

 

 



 
 

 

6. กำรประมำณงบประมำณโครงกำร 
                   คา่วสัดจุดักิจกรรม(ฝ่ายพสัด)ุ       2,000  บาท 

                   คา่จดัท าป้ายไวน่ิวแสดงนิทรรศการ  3,600   บาท 

  คา่จดัท าเอกสาร              400  บาท 

    คา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่งวิทยากร    3,500   บาท 

                         คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ (พวงมาลยัดอกไม้)             500                บาท 

    รวม       10,000   บาท 

 
6. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 ฝ่ายบริหาร / กลุ่มบรหิารงานวิชาการ/วิทยากรภายนอก/ครูประจ าช้ัน และครูพิเศษ 
 

7. กำรก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน ครู และผูป้กครอง มีความพอใจ
ในการร่วมกจิกรรม  

สอบถาม 

สังเกต 

แบบประเมิน 

2 ผลงาน / โครงงาน แฟ้มสะสมงาน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 
 8.1 นักเรียนมีคุณลกัษณะด้าน ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มจีิตสาธารณะยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
  8.2 ครู ผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษามสี่วนร่วมในการปอ้งกันการทจุริต 
  8.3 นักเรียน ครู ผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันรว่มคิดป้องกันการทจุริต 
 

                                                                              
                                                                        ………………………………………………… 
                                                                             (นางสาวสุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์) 
                                               โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  
                                                                         “ป้องกันการทจุริต” (โรงเรียนสจุริต) 

 
 
 

                                 
                          (นายชาตรี  นามคุณ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทร ี
 


