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ความเป็นมา 

สว่นท่ี 1 
บทนำ 

 

การทุจริตในสงัคมไทยระหวา่งชว่งเวลากว่าทศวรรษ ส ่งผลเสยีตอ่ประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอ ุปสรรค 
สําคัญต่อการพ ัฒนาเศรษฐกิจ ส ังคม การเม ืองในทุกม ิติ ร ูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปน็ทุจริตทางตรงไม่ซับซอ้น อาทิ 
การรับสนิบน การจัดซ ้ือจัดจา้ง ในปัจจ ุบันได้ปรับเปล ่ียนเป ็นการทุจริตท่ีซับซอ้นมากข้ึนตวัอย่างเช ่น การทุจริตเช ิง 
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข ้ามชาต ิซึ่งเชื่อมโยงไปส ู่อาชญากรรมอ ่ืน ๆ มากมายและสง่ผลกระทบทางลบในวงกว ้าง 

 

รฐับาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจรติท้ังในภาครัฐและในระดับชาต ิพลเอกประยุทธ จ ันทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด ้านการส่งเสริมการบริหาร 
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภ ิบาลและการป ้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช ้
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม ค ุณธรรม จริยธรรมและจิตสาน ึกในการร ักษาศักดิ์ศร ีของความเป็น 
ข้าราชการและความซ ่ือสัตย ์ส ุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธภิาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤตมิ ิชอบของเจ ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดบัอยา่งเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ท่ีไม ่จำเป็น สร ้างภาระแก ่ประชาชนเกินควร หรือเป ิดช ่องโอกาสการทุจริต เช ่น ระเบียบการจดัซื้อจัดจา้ง การ 
อนุญาต อน ุมัต ิและการขอร ับบริการจากรัฐ ซึง่ม ีข้ันตอนย ืดยาวใช้เวลานาน ซำ้ซอ้นและเสยีค่าใช ้จ่ายท้ังของภาครัฐ 
และประชาชน ประกอบกับย ุทธศาสตร ์ชาตวิ ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) 
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเน ินการของท ุกภาคสว่นในการป้องกันและปราบปรามการท ุจริต และนโยบายปราบปราม 
การทุจริตของรฐับาล ท่ีมุ่งสง่เสรมปลูกจิตสาน ึกใหส้ ังคมไทยมีวนิ ัย และยึดม่ันในคุณธรรม จร ิยธรรม ควบคู่กับการ 
พ ัฒนาเคร ือข่ายป ้องกันและปราบปรามการทุจร ิตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ 
ดําเนินงานอยา่งมีสว่นรว่ม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท ่ีม ีอ ิสระอยา่งแท ้จริงในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู ่กับการพ ัฒนากฎหมายกฎระเบยีบ ตลอดจนพัฒนาทรพัยากรมน ุษย์ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั ้งพ ัฒนาและเผยแพร ่องค ์ความรู้ด้านการป ้องก ันและปราบปรามการทุจรติอย่างมี 
จรรยาบรรณและต ่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การท ุจริตท่ีม ีการเปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว 
ตอ่เนือ่ง และบทเรียนท่ีได้รบัจากการแปลงย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าดว้ยการปอ้งก ันและปราบปรามการทุจรติท้ังสองฉบับท่ี 
ผ่านมา สู่การปฏ ิบัติจึงได ้มีการริเร ่ิมแนวคิดในการปรับปรงุยุทธศาสตรช์าตวิ ่าดว้ยการป้องก ันและปราบปรามการ 
ทุจริตใหส้อดคล ้องกับสภาพป ัญหาและสถานการณ ์การดำเนินงานด้านการป ้องกันและปราบปรามการทุจร ิตท่ี 
เปล ่ียนแปลงไปในปัจจ ุบัน โดยจะตอ้งสามารถตอบโจทย์ต ่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและ 
หนว่ยงานต่าง ๆ ตอ้งเผช ิญอยู่จร ิง ต้องม ีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม ่ว ่าจะเป ็นหน ่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควชิาการ องค ์กรสาธารณะ ส ่ือมวลชน และภาคประชาส ังคม เพ ่ือให้เข้ามามีสว่นรว่มในท ุก 
กระบวนการ ตัง้แตก่ระบวนการจัดทายุทธศาสตรช์าติฯ การแปลงยุทธศาสตร ์ชาตฯิไปสู่การปฏ ิบัติการติดตาม 
ประเม ินผลและรายงานผลการดาเนนิการตามย ุทธศาสตร ์ชาติฯ ใหร้ ัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก 
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ปีงบประมาณ ท้ังนี ้เพ ่ือให้เก ิดการบูรณาการความร่วมมือจากท ุกภาคสว่นในการต ่อตา้นการทุจริตท ุกรูปแบบอย่าง 
เข้มแข็ง เพื ่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีม ีมาตรฐานความโปร ่งใสเทียบเท่าสากล 

 

คณะรฐัมนตร ีม ีมติเม่ือว ันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรช์าตวิ ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดว ิสยัทัศน ์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท ้ังชาติต ้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพ ันธกิจหลักเพ ่ือสร ้างวฒันธรรมการต ่อตา้นการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการท ุกภาคสว่น และปฏริ ูปกระบวนการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มี 
มาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร ์6 ด้าน ไดแ้ก่ สร ้างสังคมท่ีไม ่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทาง 
การเม ือง ในการต ่อต้านการท ุจริต สกัดก้ันการทุจริตเช ิงนโยบาย พ ัฒนาระบบป ้องกันการทุจริตเช ิงร ุก ปฏ ิรูปกลไก 
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค ์ของ 
ยุทธศาสตรช์าติฯ ระยะท่ี 3 ค ือ ประเทศไทยมีค ่าดชันีการร ับรูก้ารทุจริต (CPI) สูงกว่าร ้อยละ 50 เพ่ือให้เป็น 
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากทั ้งภายในและต่างประเทศ 

 

สําน ักงาน ป.ป.ช. รว่มก ับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กําหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏ ิบัติการป้องก ันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบ เพ ่ือให้สว่นราชการและหนว่ยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม 
ยุทธศาสตรช์าติฯ ไปสู่การปฏิบัตโิดยกําหนดไว้ในแผนปฏ ิบ ัติราชการ 4 ป ีและแผนปฏ ิบ ัติราชการประจําป ีโดยให้ยึด 
กรอบยุทธศาสตร ์หล ักท ่ีใช้ในการจัดทําแผนปฏ ิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤต ิมิชอบให้ 
คํานึงถ ึงความสอดคลอ้งกับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรช์าตวิ ่าดว้ยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบรูณาการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤต ิมิชอบ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามา สู่การจัดทำแผนปฏ ิบัตกิารป้องก ันและ
ปราบปราม การทุจริต โรงเรียนบ้านละเอาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี ้

 

โรงเรียนบ้านละเอาะ จึงได้จัดทำแผนปฏ ิบัต ิการป ้องก ันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ ่ือเปน็กรอบทิศทางในดาเน ินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ
และนโยบาย สําคัญ อันจะส่งผลให ้การทุจร ิตในการปฏ ิบัติราชการของทุกสว่นราชการสังกัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการลด
น ้อยลง 

 

ข้อมูลของโรงเรียนบ้านละเอาะ 
1. สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
                โรงเรียนบ้านละเอาะ    ตั้งข้ึนเม่ือปีพุทธศักราช  ๒๔๖๔   โดยนายอําเภอสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งเดิม 
ชื่อโรงเรียนประชาบาลตําบลละเอาะโดยอาศัยศาลาวัดเป็นท่ีเรียน  ซึ่งปัจจุบันนี้คือวัดใหญ่บ้านละเอาะ   
หมู่ท่ี   ๖   ต่อมาได้ย้ายจากวัดมาตั้งเอกเทศถาวรตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี  ๙   ตําบลละเอาะ   อําเภอน้ําเกลี้ยง    จังหวัดศรีสะ
เกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๓๐   ในปีพุทธศักราช  ๒๕๐๒  โดยราษฎรภายในหมู่บ้าน 
ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.๑ ซ  ข้ึน     และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตําบลละเอาะ  
มาเป็นโรงเรียนบ้านละเอาะในปัจจุบัน     มีเนื้อท่ี   ๑๒ ไร่  หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  ๘ หมู่บ้าน  เป็นชุมชน
ขนาดใหญ่แบบชนบท   อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ทํานา  รับจ้างท่ัวไป  เศรษฐกิจอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
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 ปัจจุบัน มี นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ํา เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน    ข้าราชการครู  ๑๘  คน   
ครูอัตราจ้าง ๔ คน   พนักงานธุรการ ๑ คน  พนักงานบริการ  ๑  คน  ช่างไม้ ๑  คน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
กลางของอําเภอน้ําเกลี้ยง     เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มี
นักเรียนท้ังสิ้น  ๓๗๕  คน  สงักัดกลุ่ม CEO น้ําเกลี้ยง   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   

 ท่ีตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี ้

ทิศเหนือ  จรดกับ    ทางสาธารณะประโยชน์พยุห์ – น้ําเกลี้ยง 

ทิศใต้   จรดกับ    บ้านเลขท่ี ๙๙ หมู่ ๙ ตําบลละเอาะ 

ทิศตะวันออก จรดกับ    ถนนไปโรงพยาบาลชุมชนตําบลละเอาะ 

ทิศตะวันตก  จรดกับ    ชุมชนหนองละเอาะ 

  โรงเรียนบ้านละเอาะพ้ืนท่ีเขตบริการ  ๘ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  

 ๑. บ้านละเอาะ  หมู่ ๑  ต.ละเอาะ   อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

 ๒. บ้านหนองโสน หมู่ ๔  ต.ละเอาะ   อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

 ๓. บ้านพิทักษ์สันติ หมู่  ๕  ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

 ๔. บ้านละเอาะ หมู่ ๖ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

 ๕. บ้านเตาเหล็ก  หมู่ ๘ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

 ๖. บ้านหนองละเอาะ หมู่ ๙ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

 ๗. บ้านนวลละออ หมู่ ๑๒ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

 ๘. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ ๑๓ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 

ภาพรวมชุมชนในพ้ืนท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี ้

 สภาพชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนบ้านละเอาะ  เป็นชุมชนชนบทขนาดใหญ่   
ท่ีอาศัยการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  แต่มีการ
ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อบางอย่างท่ีบรรพบุรุษปฏิบัติสืบทอดกันมา  เช่น ผีไถ้ผีแถน  ผีบ้านผีเรือน  
ผู้ปกครองมีอาชีพหลักคือการทํานา  มีบางส่วนรับจ้างท่ัวไป   และพ่อแม่นักเรียนส่วนหนึ่งเดินทางไปทํางานรับจ้างท่ี
กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่  โดยให้ลูกอยู่กับ  ปู่ย่า ตา ยาย   ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ํา  ส่วนใหญ่จึงมีฐานะ
ระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนเอาใจใส่ต่อสถานศึกษาและการจัดการศึกษาเป็นอย่าง
ดี    
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            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านละเอาะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง.เปิดทําการสอน  ๓ ระดับ  คือ  ระดับ
ก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

 ปรัชญา/สุภาษิต     คําขวัญและสีประจําโรงเรียน 

         ปรัชญา 

ปญ ฺ ญายชีวเต  รจํจติ :     ชวีิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา 

 

คําขวัญ 

“ เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นําประชาธิปไตย” 

 

สีประจําโรงเรียน 

 

เหลือง  น้ําเงิน 

 

สีเหลือง 

หมายถึง ความสําเร็จ  ความอ่อนโยน  ความดีงาม 

 

สีน้ําเงิน 

หมายถึง ความเข้มแข็ง  อดทน หนักแน่น  เป็นปึกแผ่น 

 

อักษรย่อ 

ล.อ. 

 

ต้นไม้ประจําโรงเรียน 

ต้นราชพฤกษ์ 

ดอกไม้ประจําโรงเรียน 

ดอกราชพฤกษ์ 
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แผนท่ีเดินทางไปโรงเรียน 

  

 

 

สภาพความพร้อมของบุคลากร 

 ข้อมูลนักเรียน  

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านละเอาะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง.เปิดทําการสอน  ๓ ระดับ  คือ  ระดับก่อน

ประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  ๑๑  ชั้นเรียน  ระดับชั้นอนุบาลชั้นเรียน

ละ  1 ห้องเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นเรียนละ ๒ ห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  

มี ๑ ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นเรียนละ ๑ ห้องเรียน นักเรียนท้ังหมด  ๓๕๕ คน   

นักเรียนชาย ๑๗๕  คน  นักเรียนหญิง  ๑๘๐ คน มีข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนดังนี้ 

   1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังหมด  ๓๕๕   คน 

   2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน 
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จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 

ท่ี 

 

ชั้น 

จํานวนนักเรียนรายชั้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ชื่อครูประจําชั้น 

 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

๑ อนุบาล ๒ ๑๐ ๘ ๑๘ นางราตรี  สุทธาบุญ  

๒ อนุบาล ๓ ๑๖ ๙ ๒๕ นางสาววิชุดา  อุ่นทรวง  

รวมอนุบาล ๒๖ ๑๗ ๔๓   

๓ ประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ๑๐ ๗ ๑๗ นางอนันตยา     นันทะเสน  

๔ ประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ๑๐ ๗ ๑๗ นางจารุวรรณ   ทองทวี  

๕ ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ นายไพโรจน์    บุตะเคียน  

๖ ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ ๑๔ ๑๒ ๒๖ นางสาวอุไรวรรณ   หงษ์อินทร ์  

๗ ประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ๖ ๑๐ ๑๖ นางวิไลลักษณ์   ลุนศรี  

๘ ประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ ๖ ๑๒ ๑๘ นายกฤษกร  บญุญาพฤกเศรษฐ  

๙ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๘ ๑๔ ๓๒ นายสนิท    ทองทวี  

๑๐ ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ๖ ๑๑ ๑๗ นางจรัสศรี     รายระยับ  

๑๑ ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ๖ ๑๑ ๑๗ นางกฤตติมา   ศรวิชัย  

๑๒ ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ ๖ ๑๔ ๒๐ นางดรุณี  จันทะสอน  

๑๓ ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ ๗ ๑๔ ๒๑ นายนพดล   ดาวเรือง  

รวมประถมศึกษา ๑๐๒ ๑๒๓ ๒๒๕   

๑๔ มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ ๑๗ ๑๕ ๓๒ ๑.นายประยงค์   ศรีโนนลาน 

๒. นางอุไรวรรณ   ดาวเรือง 

 

๑๕ มัธยมศึกษาปีท่ี   ๒ ๑๒ ๘ ๒๐ ๑. นายนิกร    วงษ์ทอง 
๒. นส.ขนิษฐา   นามโคตร 

 

๑๖ มัธยมศึกษาปีท่ี   ๓ ๑๘ ๑๗ ๓๕ ๑. นายสว่าง  แพงศร ี

๒. น.ส.กนกวรรณ  แพ่งสภา 

 

รวมมัธยมศึกษา ๔๗ ๔๐ ๘๗   

รวมท้ังสิ้น ๑๗๕ ๑๘๐ ๓๕๕   
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  3)  มีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียน   ๑๐   คน 

  4)  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    ๑๐     คน 

  5)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ     -    คน 

  6)  มีนักเรยีนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ    ๕๕     คน 

  7)  จํานวนนักเรียนต่อห้อง( เฉลี่ย)    ๒๓   คน 

  8)  อัตราส่วนครู:  นักเรียน  = ๑ :  ๒๒ คน 

  9)  จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน( ปัจจุบัน  -  คน) 

  10)  สถิติการขาดเรียน/เดือน  ๕  คน 

ข้อมูลด้านบุคลากร 

ท่ี ช่ือ - สกลุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง / วิทยฐานะ วิชาเอก 

๑ นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ํา ศษ.ม. ผู้อํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา 

๒ นายสว่าง  แพงศรี คบ. ครู  ชํานาญการพิเศษ พลศึกษา 

๓ นายสนิท  ทองทวี คบ. ครู   ชํานาญการพิเศษ การประถมศึกษา 

๔ นายไพโรจน์  บุตะเคียน ศษ.บ. ครู  ชํานาญการพิเศษ ประถมศึกษา 

๕ น.ส.อนันตยา  นันทะเสน ศษ.บ. ครู   ชํานาญการพิเศษ ประถมศึกษา 

๖ นางจารุวรรณ  ทองทวี ศษ.ม. ครู   ชํานาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน 

๗ นางจรัสศรี  รายระยับ ศษ.บ. ครู   ชํานาญการพิเศษ ประถมศึกษา 

๘ นางวิไลลักษณ์  ลุนศรี ศษ.ม. ครู   ชํานาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน 

๙ นายนพดล  ดาวเรือง คบ. ครู   ชํานาญการพิเศษ การประถมศึกษา 

๑๐ นายประยงค์  ศรีโนนลาน ศษ.ม. ครู  ชํานาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา 

๑๑ น.ส.กนกวรรณ  แพ่งสภา ศศ.บ. ครู  ชํานาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ 

๑๒ นางราตรี  สุทธาบุญ ศษ.ม. ครู  ชํานาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน 

๑๓ นางอุไรวรรณ  ดาวเรือง คบ. ครู  ชํานาญการพิเศษ ภาษาไทย 

๑๔ นางกฤตติมา  ศรวิชัย คบ. ครู ชํานาญการพิเศษ ภาษาไทย 

๑๕ นายนิกร  วงษ์ทอง คบ. ครู ชํานาญการพิเศษ สังคมศึกษา 

๑๖ นางดรุณี  จันทะสอน วท.บ. ครู ชํานาญการพิเศษ สถิตปิระยุกต์ 
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๑๗ น.ส.ขนิษฐา    นามโคตร คบ. ครู  คศ.๑ วิทยาศาสตร์ 

๑๘ นายกฤษกร  บุญญาพฤกเศรษฐ คบ. ครู  คศ.๑ คณิตศาสตร์ 

๑๙ น.ส.เอมอาพร   จันดวงศรี คบ. ครู  คศ.๑ ภาษาอังกฤษ 

๒๐ นางสาววิจิตร  หงษ์อินทร ์ วท.บ. ครูธุรการ การโรงแรม 

๒๑ นางสาวอุไรวรรณ หงษอินทร ์ คบ. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ภาษาอังกฤษ 

๒๒ นางสาววิชุดา อุ่นทรวง คบ. ครูอัตราจ้าง ปฐมวัย 

๒๓ นายธีรศานต์ บตุะเคยีน วท.บ. ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์การกีฬา 

๒๔ นายปรีชาพล ขันเขต วท.บ. ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

๒๕ นายสุวรรณ  จรัญญา มศ.๖ ช่างไม้ - 

๒๖ นายจําปา  สาระมู ม.๓ พนักงานบริการ - 

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร   

 ผู้อํานวยการโรงเรียน  1  คน  ครูอาจารย์ในโรงเรียน จํานวน  ๑๘   คน  เพศชาย จํานวน  ๖  คน  เพศหญิง
จํานวน  ๑๒  คน ผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน  ๑๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๗๘  ปริญญาโท  ๔  คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๒๒  มีวฒุิต่ํากว่าปริญญาตรีจํานวน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  0   อายุเฉลี่ยของครูประมาณ  ๔๖ ปี 
ประสบการณ์ทํางานของครูโดยเฉลี่ย ๒๕ ปี นักการภารโรง  ๒  คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน เจ้าหน้าท่ีธุรการจํานวน 
๑ คน ครูอัตราจ้างโดยใช้งบประมาณของโรงเรียนจํานวน ๓ คน 

 จํานวนอาคารเรียนมี  ๔  หลัง แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จํานวน  2 หลัง  ๑๖  ห้องเรียน  ใช้เป็นห้องเรียนนักเรียน ๑๐  
ห้อง  และเป็นห้องพิเศษ อีก ๖ ห้อง  คือ ห้องพักครูมัธยม ๑ ห้อง  ห้องภาษาไทย ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา
มัธยม ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง ห้องสื่อการเรียน ๑ ห้อง ห้องดุริยางค์ ๑ ห้อง อาคารเรียน แบบ ศก. 
ป.พิเศษ  จํานวน  ๑ หลัง  ๖  ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนท้ัง 4  ห้อง อาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จํานวน ๑ หลงั 
๓ ห้อง ใช้เป็นห้องพิเศษ ๓ ห้อง คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษาประถม ๑ ห้อง ห้อง
ตัดผมชาย – หญิง ๑ ห้อง  
อาคารอํานวยการ ๑ หลัง อาคารห้องสมุด ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๒ หลัง อายุ ๓๐ ปี สภาพชํารุดทรุดโทรมมาก  โรงเรียน
ได้รับงบประมาณจากการจัดงานผ้าป่า “ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้ากอนกวยลอบดุง ๙๕  ป”ี จัดสร้างโดมกีฬา จํานวน  1 หลัง 
มีสนามกีฬาฟุตบอล 1  สนาม  สนามบาสเกตบอล  1  สนาม สนามวอลเล่ย์บอล  
1  สนาม   

ข้อมูลด้านเทคโนโลยี 

 ๑.  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในงานธุรการจํานวน ๒  เครื่อง   
  ๒.  โรงเรียนมีเครื่องโน้ตบุคสําหรับครู ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนจํานวน ๗ เครื่อง 
           ๓.  มีห้องคอมพิวเตอร์ ๑  ห้อง ประกอบด้วย 
                - คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับการเรียนการสอนนักเรียนในห้องปฏิบัติการจํานวน  ๑๐  เครื่อง  
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         - คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับครูในห้องปฏิบัติการจํานวน ๒  เครื่อง 
                  - เครื่องปริ้นส์เอกสารและถ่ายสําเนา   จํานวน  ๑  เครื่อง 
                  - เครื่องปรินส์เอกสาร     จํานวน  ๑  เครื่อง 

แหล่งเรียนรู้และการใช้ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จํานวนครั้ง/ปี แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จํานวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.ห้องสมุด 

๒. ห้องปฏบิัติการคณิตศาสตร ์

๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

๔.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

๕.ห้องปฏิบัติการทางภาษาฯ 

๖.ห้องภาษาไทย 

๗.ห้องสังคมศึกษา 

๘.ห้องพลศึกษาและสุขศึกษา 

๙.ห้องการงานอาชีพฯ 

๑๐.ห้องพยาบาล 

๑๑.สหกรณ์โรงเรียน 

๑๒.โรงฝีกงาน 

๑๓.สนามกีฬา 

๑๔.ศาลารับเสด็จ 

๑๕.ศูนยส์าธิตการเกษตร 

๑๖.โรงโดมกีฬา 

 

ตลอดปี  ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปดิเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี  ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี  ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี  ทุกวันท่ีเปิดเรียน 
ตลอดปี  ทุกวัน 
ตลอดปี  ทุกวัน 
ตลอดปี  ทุกวันท่ีเปิดเรียน 

๑.หนองละเอาะ 

๒.ชุมชนบ้านหนองโสน 

๓.ชุมชนบ้านพิทักษ์สันติ 

๔.ชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 

๕.ชุมชนบ้านนวลละออ 

๖.วัดป่าอุดมธรรมรังษี 

๗.วัดบ้านละเอาะ 

๘.ชุมชนบ้านเตาเหล็ก 

๙.วัดบ้านเตาเหล็ก 

๑๐.วิทยากรท้องถ่ิน 

 

๓๗ 
 

๘ 
 

๔ 
 

๖ 
 

๖ 
 

๑๐ 
 

๑๖ 
 

๒๑ 
 

๓ 
 

๕ 
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4. การว ิเคราะห ์ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาครัฐ  
 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนบ้านละเอาะ 
สําน ักงาน ป.ป.ช. ไดพ้ ัฒนาเครื่องม ือการประเมินเช ิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป ้องก ันการท ุจริตและเป็นกลไก 

ในการสร้างความตระหน ักให ้หนว่ยงานภาครัฐมีการดําเนนิงานอย่างโปร่งใสและม ีคุณธรรมโดยใชช้ ่ือว ่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) โดยสำนักพ ัฒนานว ัตกรรมการจัดการศึกษาไดพ้ ัฒนานว ัตกรรมเครื่องม ือการประเมินมาใช ้ประเมินโรงเรียน
บ้านละเอาะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนนิงานของโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้เริ่มดำเนนิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพ ัฒนาให ้มี ประสิทธภิาพมากยิ่งข ้ึนตามลำดับ  
การประเม ินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนนิงานของโรงเรียนบ้านละเอาะ 

 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน เช ิงบวกท ่ีครอบคลมุการปฏบิ ัติ
ราชการของหนว่ยงานภาคร ัฐในทุกมิติ ตัง้แตก่ารบรหิารงานของผู้บร ิหารและการปฏ ิบัติงานของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “ว ัฒนธรรม” ในสถานศึกษาตลอดจน 
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หน่วยงาน ผลคะแนน ITA 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

โรงเรียนบ้านละเอาะ 75.38 89.39 92.22 90.05 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมโรงเรียนบ้าน

ละเอาะ 

75.38 89.39 92.22 90.05 

 

ประเม ินผลการปฏ ิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท ้อนได้จากการรับร ู้ของผู้มีสว่นได้สว่นเส ียภายในและผู้มีสว่นได้สว่นเส ีย 
ภายนอก 

กรอบการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสฯ แบง่ออกเป ็น 5 ดชัน ีดังนี ้
1) ดชันีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2) ดชันีความพร ้อมรับผิด (Accountability Index) 
3) ดชันีความปลอดจากการท ุจริตในการปฏ ิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
4) ดชันวี ัฒนธรรมคุณธรรมในองค ์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดชันีคุณธรรมการทํางานในหน ่วยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องม ือในการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 

เครือ่งมือที ่ใช้ในการประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใสฯ มี 3 เครือ่งม ือ ได ้แก่ 
1) แบบสํารวจหล ักฐานเช ิงประจกัษ์ (แบบสํารวจ Evidence – Based) 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีสว่นได้สว่นเส ียภายใน (แบบสํารวจ Internal) 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผ ู้มีสว่นได้สว่นเส ียภายนอก (แบบสํารวจ External) 

คะแนนภาพรวมของโรงเรียนบ้านละเอาะ  ปี 2558 - 2561 
โรงเรียนบ้านละเอาะ  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสการดาเนนิงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 – 2561 แสดงดังนี ้
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คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธ ิการ ปี 2559 – 256๑ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธ ิการ รายดชันีเปรยีบเทียบระหว ่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2561 แสดงรายละเอ ียดด ังนี้ 

 
 
 
 

ท่ี 

 
 
 

รายการ 

 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
 

ป ี59 
 

ป ี60 
 

เพ ่ิม+/ 
ลด- 

 

ป ี60 
 

ป ี61 
 

เพ ่ิม+/ 
ลด- 

 

1 
 

ดชันีความโปร่งใส 
 

96.41 
 

90.77 
 

-5.64 
 

90.77 
 

88.18 
 

-2.59 
 

2 
 

ดชันีความพร้อมรับผ ิด 
 

93.17 
 

94.98 
 

+1.81 
 

94.98 
 

89.25 
 

-5.73 
 

3 
 

ดชันีความปลอดจากการทุจร ิตใน 
การปฏบิ ัติงาน 

 

96.93 
 

94.72 
 

-2.21 
 

94.72 
 

91.20 
 

-3.52 

 

4 
 

ดชันวี ัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

81.90 
 

87.78 
 

+5.88 
 

87.78 
 

88.56 
 

+0.78 
 

5 
 

ดชันีคุณธรรมการทางานใน 
หนว่ยงาน 

 

72.92 
 

92.46 
 

+19.54 
 

92.46 
 

93.45 
 

+0.99 

 

คะแนน ITA ภาพรวม 
 

89.39 
 

92.22 
 

+2.83 
 

92.22 
 

90.05 
 

-2.17 
จากการเปรยีบเทียบข ้อมูลคะแนนรายดชันีของโรงเรียนบ้านละเอาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ

ปีงบประมาณ 2560 พบว ่า โรงเรียนบ้านละเอาะ เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนน ITA ภาพรวมในปพี.ศ. 2559 ก ับป ี
พ.ศ. 2560 พบว ่า ไดค้ะแนนการประเมินในภาพรวม เพ่ิมข ้ึนจํานวน 2.83 เมื ่อจำแนกรายดชัน ีท่ีเพ่ิมขนเรียงลำด ับ 
ได้แก่ ดชันีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหนว่ยงาน เพ ่ิมข ้ึน 19.54 รองลงมาได ้แก่ดัชนีท่ี 4 ว ัฒนธรรมองค ์กร เพ่ิมข้ึน 
5.88  และดชันีท่ี 2 ความพรอ้มรับผิด เพ ่ิมข้ึน 
1.81 เม่ือพิจารณารายดชันีที ่มีค ่าคะแนนน ้อยท่ีสุด ได้แก่ ดชัน ีท่ี 4 ว ัฒนธรรมองค์กร คะแนน ITA 87.78 และ
ดัชน ีท่ี 1 ความโปร่งใส 

เม่ือเปรียบเทียบข ้อมูลคะแนนภาพรวมรายดชัน ีปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 ปพี.ศ. 2560 
กับป ีพ.ศ. 2561 พบว ่า ได ้คะแนนการประเมินในภาพรวมลดลง จานวน 2.17 เม่ือจําแนกรายดชัน ีท่ีมีคาคะแนน 
เพ ่ิมข ้ึน ไดแ้ก่ ดัชน ีท่ี 5 ค ุณธรรมการทางานในหน ่วยงาน เพ ่ิมข ้ึน 0.99 รองลงมาไดแ้ก ่ดชันีท่ี 4 ว ัฒนธรรมองค์กร 
เพ ่ิมข ้ึน 0.78 ส ่วนดชันีอ่ืนมีคาคะแนนในภาพรวมลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว ่าโรงเรียนบ้านละเอาะ  มีจุดบกพร ่องใน
เรื่องของการจัดการเรื่องร ้องเรียน และด ้านการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน ่วยงาน  ซึ่งต้องดาเนินการเพื ่อพ ัฒนาให้ดี
ยิ่งข้ึน 
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แนวทางการจ ัดทําแผนปฏ ิบ ัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติโรงเรียนบ้านละเอาะ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การจัดทําแผนปฏ ิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติโรงเรียนบ้านละเอาะ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีแนวทางและข้ันตอนด ังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที ่เก่ียวข้อง 
2. จดัทําแผนปฏ ิบัติการป้องกนและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านละเอาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏ ิบัตกิารป้องก ันและปราบปราม การทุจริตและประพฤต ิมิชอบ 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 3. เสนอแผนปฏ ิบัติการป้องกนและปราบปรามการทุจรติ  

โรงเรียนบ้านละเอาะ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ่ สานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ้ันพ ้ืนฐาน เพื ่อ
พ ิจารณา ให้ความเห็นชอบให ้ทุกหนว่ยงานถือปฏ ิบัติ 
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ยุทธศาสตร ์ชาต ิระยะ 20 ปี 

สว่นท่ี 2 
บริบทท ่ีเก ่ียวข้อง 

ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ีเป ็นยุทธศาสตร์ท่ียึดว ัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหล ักเพ่ือเป็นกรอบ 
การกำหนดนโยบาย ท ิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมาย ของย ุทธศาสตร ์ชาติการ 
บรหิารราชการแผ่นดิน การจ ัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริตการ 
สร ้างความโปร ่งใสและธรรมาภ ิบาลในการบรหิารราชการแผน่ดินของหนว่ยงานภาครัฐ ทุกหนว่ยงานจะถูกกําหนด 
จากยุทธศาสตร ์ชาต ิ(ว ิสยัทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาระยะ 5 ป ีเพ่ือให้บรรลวุ ิสยัทัศน ์
“ประเทศม ีความม ่ันคง ม่ังคง ยั่งยนืเป็นประเทศพ ัฒนาแล ้ว ดว้ยการพ ัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง” 
นําไปสู่การพ ัฒนาให้คนไทยม ีความสุขและตอบสนองตอบต ่อการบรรล ุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพ ัฒนา 
คุณภาพช ีว ิต สร้างรายไดร้ะด ับส ูงเป็นประเทศพ ัฒนาแล้ว และสร ้างความส ุขของคนไทย ส ังคมมีความม่ันคง เสมอ 
ภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งข ันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร ์ชาต ิระยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2560-2579) ดังนี ้
1. ดา้นความม ่ันคง 
(1) เสร ิมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข 
(2) ปฏ ิรูปกลไกการบริหารประเทศและพ ัฒนาความม่ันคงทางการเม ือง ขจดัคอร์รปัช ่ัน สร้างความเช ่ือม่ันใน 

กระบวนการยุตธิรรม 
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบรหิารจัดการความม่ันคง 

ชายแดนและชายฝ ่ังทะเล 
(4) การพ ัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรว่มม ือระหว ่างประเทศทุกระดับ และร ักษาดุลยภาพ 

ความส ัมพ ันธ ์ก ับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป ้องก ันและแก้ไขปัญหาความม ่ันคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพ ัฒนาเสริมสร ้างศักยภาพการผนกึกําลังป ้องก ันประเทศการรักษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ 

สร ้างความร่วมม ือกับประเทศเพ ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพ ัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติและระบบบร ิหารจ ัดการภยัพ ิบัต ิร ักษาความม ่ันคงของฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล ้อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท ่ีเก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพ ัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส ่งเสร ิมการค้า การลงทุน พ ัฒนาส ู่ชาติการค ้า 
(2) การพ ัฒนาภาคการผล ิตและบริการ เสริมสร ้างฐานการผล ิตเข้มแข ็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย 

สู่เกษตรยั่งยืนเปน็มิตรกับ สิง่แวดล ้อม 
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(3) การพ ัฒนาผ ู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พ ัฒนาท ักษะ ผ ู้ประกอบการ ยกระดบัผล ิตภาพแรงงาน 
และพ ัฒนา SMEs สูส่ากล 

(4) การพัฒนาพ ้ืนท่ีเศรษฐกิจพ ิเศษและเมือง พ ัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเม ือง 
ศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพ ัฒนาโครงสร้างพ ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม ่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
และการว ิจัย และพ ัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร ้างความเป็นห ุ้นส ่วน การพ ัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม 
ใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบ ธ ุรกิจ ฯลฯ 

3. ดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 
(1) พ ัฒนาศักยภาพคนตลอดช ่วงชวี ิต 
(2) การยกระดบัการศึกษาและการเรียนร ู้ให ้มีค ุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปล ูกฝังระเบียบว ินัย ค ุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมท ่ีพงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีส ุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัไทย 
4. ดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
(1) สร ้างความม ่ันคงและการลดความเหลื่อมลา้ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พ ัฒนาระบบบรูณาการและระบบบร ิหารจ ัดการส ุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล ้อมและนว ัตกรรมท่ีเอ ้ือต ่อการดารงช ีว ิตในส ังคมสูงว ัย 
(4) สร ้างความเข ้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของช ุมชน 
(5) พ ัฒนาการส ่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ดา้นการสรา้งการเติบโตบน ค ุณภาพชีวิตท ่ีเป็นม ิตรกบัสิ่งแวดล ้อม 
(1) จัดระบบอนุร ักษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกันการทําลาย ทร ัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบร ิหารจ ัดการน ้าให้มีประสิทธ ิภาพท้ัง 25 ลุม่น้ํา เน้นการปรับระบบการบร ิหารจ ัดการอ ุทกภ ัย 

อย่างบูรณาการ 
(3) การพ ัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล ้อม 
(4) การพ ัฒนาเม ืองอ ุตสาหกรรมเช ิงนิเวศและเม ืองท่ีเป็น ม ิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร ้อมกับการ เปล ่ียนแปลงสภาพภ ูมิอากาศ 
(6) การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล ้อม 
6. ดา้นการปรับสมดลุและพ ัฒนา ระบบการบริหารจ ัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหนว่ยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพ ัฒนาระบบบร ิหารจดการกำลงัคนและพ ัฒนา บคุลากรภาครัฐ 
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(4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พ ัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ ่ายของภาคร ัฐ 

 

แผนการศ ึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดว ิสยัทัศน ์คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ

เรียนรู ้ตลอดชวี ิตอย่างม ีคุณภาพ ดารงช ีว ิต อย่างเป็นสุข สอดคล ้องก ับหล ักปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง และการ 
เปล ่ียนแปลงของ โลกศตวรรษท 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

1) เพ่ือพ ัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคณภาพและมีประสิทธ ิภาพ 
2) เพ่ือพ ัฒนาคนไทยให้เปน็พลเมืองดี ม ีคุณลกัษณะท ักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องก ับบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทยพระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติและย ุทธศาสตร ์ชาติ 
3) เพ่ือพ ัฒนาส ังคมไทยให้เป ็นส ังคมแหง่การเรียนร ู้ และค ุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมม ือผน ึก 

กาลังมุ่งสูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง 
4) เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามก ับดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว ้2 ด้าน ค ือ 
1) เป้าหมายด้านผ ู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผ ู้เรียนทุกคนให ้มีค ุณล ักษณะและทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
2) เป้าหมายของการจัดการศ ึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช ้ีว ัดเพ ่ือการบรรลุเป ้าหมาย 53 
ตวัช ้ีว ัด แผนการศึกษาแห่งชาต ิกําหนดยุทธศาสตร์ในการพ ัฒนาการศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร ์หล ัก 

ท่ีสอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ20 ป ีเพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรล ุเป้าหมายตามจ ุดมุ่งหมาย ว ิสยัทัศน์และ 
แนวคิดการจดัการศึกษาดงักลา่วข้างต้น ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผล ิตและพ ัฒนากําลังคน การวจิ ัย และนว ัตกรรรม เพื ่อสร ้างขีดความสามารถในการ 

แข ่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพ ัฒนาศักยภาพคนทุกช ่วงวัย และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเท ียมทางการศ ึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร ้างเสริมค ุณภาพช ีว ิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพ ัฒนาประสิทธภิาพของระบบบร ิหารจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร ์ชาติว่าดว้ยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

ว ิสัยทัศน ์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ   
สร ้างวฒันธรรมต่อต้านการท ุจรติยกระดับธรรมาภ ิบาลในการบรหิารจัดการท ุกภาคสว่นแบบบรูณาการและ 

ปฏ ิรูปกระบวนการป ้องก ันและปราบปรามการทุจรติท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์เชิงยุทธศาสตร ์

ระดับคะแนนของดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร ้อยละ 50 
ว ัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมพฤติกรรมรว่มต ้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเม ือง (Political Culture) มุ่งตา้นการทุจริตในท ุกภาคสว่น 
3) การทุจรติถูกยับยัง้อย่างเท ่าทันด้วยนว ัตกรรมกลไกป ้องกันการทุจริต และระบบบรหิารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภ ิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบงัคับใช้กฎหมาย ม ีความรวดเร็ว เปน็ธรรม และได้ร ับความรว่มม ือจาก 

ประชาชน 
5) ดชันีการรับรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยม ีค่าคะแนนในระดับท่ี 

สูงข้ึน 
ยุทธศาสตร ์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลมุกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องก ัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิมิ 
ชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร ์การดําเนินงานหล ักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 1 “สรา้งสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ” 
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม ่ทนตอ่การ 

ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต ่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระด ับช ่วงวยัตั้งแต่ปฐมว ัย เพ่ือสร ้างวฒันธรรมต ่อต้าน 
การทุจริต และปลกฝังความพอเพ ียง มีวินัย ซื่อสัตย ์สจุริต เป็นการดาเนินการผ ่านสถาบ ันหร ือกลุ่มตัวแทนท่ีทำหนา้ท่ี 
ในการกล ่อมเกลาทางสงัคมให้มีความเปน็พลเมืองท่ีด ีที ่มีจิตสาธารณะ จ ิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสว่นรวม และ 
เสร ิมสร้างให้ทุกภาคสว่นม ีพฤติกรรมท่ี ไม่ยอมรับและตอ่ตา้นการทุจริตในท ุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำหนดกลย ุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 1 สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทกชว่งวัยตั้งแต่ 
ปฐมวัยใหส้ามารถแยกระหว ่าง 
ผลประโยชนส์ ่วนตวัและผลประโยชน์ 
สว่นรวม 

1.1 พ ัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ 
และรูปแบบการป้องก ันการท ุจริตตามแนวคิดแยกระหว ่าง 
ผลประโยชนส์ ่วนตวัและผลประโยชนส์ ่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พ ัฒนา หรอืปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวชิาช ีพ และมีการประกาศใช ้อย่างจร ิงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ 
กลอ่มเกลาทางสงัคมเพ ่ือตา้นทุจริต 

2.1 กลอ่มเกลาทางสงัคมในท ุกชว่งวยัตั้งแต่ปฐมว ัย เพ่ือ
สร ้าง พลเมืองท่ีดี 
2.2 พ ัฒนานว ัตกรรมและสือ่การเรยีนรู้สาหรบัทุกช ่วงวยั
ตั้งแต ่ปฐมวัย 
2.3 พ ัฒนาจ ิตสาน ึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครือ่งม ือการส ่ือสารทางสังคมเพอปรับเปลีย่น 
พฤต ิกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสงัคมของส ่ือมวลชนและ 
องค ์กรวชิาช ีพ 
2.6 พ ัฒนามาตรว ัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครือ่งมือในการขัดเกลา 
พฤต ิกรรม 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 1 สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
3. ประยกุต์หล ักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพ ียงเป็นเครือ่งมือต้านทุจริต 

3.1 นําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพ ียงมาปรบัใช้ในการกลอ่มเกลา
ทาง สังคมและการปฏบิ ัติงานต ่อต ้านการทุจริต 
3.2 พ ัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ 
และรูปแบบการป้องก ันการท ุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพ ียงในการเรียนการสอนในทุกระด ับ 
3.3 พ ัฒนาระบบและจดัการองค์ความร ู้การปอ้งกันการทุจร ิต
ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง 

4. เสร ิมพลังการมีสว่นรว่มของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค 
สว่นเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร ้างชุมชนเฝ ้าระวัง ต่อต ้านทุจริต 
4.2 สร ้างความตื่นตัวในการแสดงออกต ่อเหตุการณ์ทางสงัคมท่ีผิด 
ตอ่จรยิธรรมทางสงัคมหรอืกฎหมาย และผล ักดันใหเ้กิดการ 
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บน 
พ ้ืนฐานของข ้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการท ุกภาคสว่นเพื ่อตอ่ต ้านการทุจร ิต 

 

 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจรติ” 
จากสถานการณ์ความขัดแยง้ในส ังคมไทยในหว้งระยะกว่าทศวรรษท ่ีผ่านมา จะเห็นได้ว ่าประชาชนทุกกล ุ่ม 

ทุกฝ่ายต่างมีขอเรียกร ้องท่ีสอดคลอ้งรว่มกันประการหนึ่งค ือการต ่อต้านการทุจริตของรฐับาลและเจ้าหน ้าท่ีรัฐการ 
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แสดงออกซ ่ึงเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุม่ทุกฝ่ายที ่ไม่ยอมรับและไม ่อดทนตอ่การทุจริตประพฤติมิ 
ชอบไม ่ว ่าจะเป็นรฐับาลใดก็ตาม ย่อมสะท ้อนให้เหน็ถึงเจตจานงทางการเมืองอ ันแนว่แน ่ของประชาชนไทยทุกกล ุ่มทุก 
ฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรฐับาลและการปฏบิ ัติงานของเจ้าหน ้าท่ีร ัฐเป ็นไปด้วยความโปร ่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤต ิมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปน็การสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต ่อต้านการทุจริต 
อ ันแนว่แน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มีย ุทธศาสตร ์การนาเจตจานงทางการเม ืองในการต่อต้านการทุจรติไปส ู่การ 
ปฏ ิบัติอย่างเป็นรปูธรรมและสอดคลอ้งเป็นหน ่ึงเดียวกันโดยเป็นย ุทธศาสตร ์ท่ีมุ่งเน้นใหป้ระชาชนและรฐับาลมีการนา 
เจตจํานงทางการเม ืองในเร ่ืองการตอ่ต ้านการทุจร ิตไปส ู่การปฏ ิบัติอย่างเป็นรปูธรรมและสอดคลอ้งเป็นหน ่ึงเดียวกัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กําหนดกลย ุทธ ์และแนวทางตามกลย ุทธ ์ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พ ัฒนากลไกการกําหนดให้ 
นักการเม ืองแสดงเจตจานงทาง 
การเม ืองในการต่อต ้านการท ุจริตต่อ 
สาธารณชน 

1.1กําหนดให้นกัการเม ืองต ้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ 
ตอ่ต้านการทุจริตต ่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต ้ังหรือก่อน 
ดารงตําแหน่งทางการเมือง 
1.2 กําหนดใหพ้รรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทาง 
การเม ืองของพรรคการเมืองในการต่อต ้านการทุจรติและเผยแพร่ 
ให้แก ่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของนักการเม ืองและ 
เจ้าหน ้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกากับติดตาม
มาตรฐาน ทางจริยธรรมของนกัการเม ืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเม ือง
และ เจ้าหน ้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและค ุณธรรม
ของ นักการเม ืองและเจ้าหน ้าท่ีรัฐ 

3. สน ับสนุนให้ทุกภาคสว่นกำหนดกล 
ยุทธ์และมาตรการสาหร ับเจตจานงใน 
การตอ่ต ้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และ
มาตรการ ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต ่อต้านการ
ทุจร ิตท้ังใน ระดับชาติและท้องถ่ิน 
3.2 ประสานความรว่มมอระหว ่างภาคสว่นต่าง ๆ ในการกำหนด
กลยุทธ์และมาตรการในการปฏบิ ัติเจตจานงทางการเม ืองในการ 
ป้องกันและปราบปรามการท ุจริต 
3.3การส่งเสร ิมเจตจํานงทางการเม ืองในระดับประชาชน 
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ยุทธศาสตร ์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. พ ัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื ่อให ้ได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีท่ี 
มีสัดส ่วนเหมาะสมกบการแก ้ปญัหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏ ิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณ ด้านการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพ ียงพอ
และเหมาะสม 
4.2 จัดทาแผนการปฏ ิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน
การ ป้องกันและปราบปรามการท ุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ตอ่ต้านการทุจรติสาหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรฐัให้การสนับสนุนทุนตัง้ต้น 

5.1 การศ ึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต ่อต้านการทุจริตใน
รูปแบบ นิติบุคคล 
5.2 พ ัฒนาตวัแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรบัภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยกุต์นว ัตกรรมในการกากับดแูล 
และควบค ุมการดาเนนิงานตาม เจต
จานงทางการเม ืองของพรรค การเม ือง
ที ่ได้แสดงไว ้ตอ่สาธารณะ 

6.1 กําหนดใหพ้รรคการเมืองตอ้งแสดงแนวทางในการดาเนิน 
นโยบายและการใช้งบประมาณตอ่นโยบายน ้ัน ๆ ก ่อนท่ีจะจัดให้มี 
การเลือกตั้ง 
6.2 จัดทาระบบฐานข ้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป ้องก ันการ 
ทุจริตในแต่ละโครงการที ่พรรคการเม ืองได้หาเส ียงไว ้กับประชาชน 

 

 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 3 “สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเช ิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที ่พบมากข ้ึนในปัจจ ุบัน ก่อใหเ้กิดผลเส ียต่อการพ ัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งมหาศาล ซึ่งจากผลการว ิจัยท่ีผ ่านมาพบว ่าการทุจร ิตเช ิงนโยบายมักเก ิดจากการ 
ใชช้ ่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชนส์ ่วนตน โดยพบตั้งแต่ข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเม ือง 
การใช้อานาจอย่างไม่โปร ่งใส ยุทธศาสตรช์าตวิ ่าดว้ยการป้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตระยะท่ี 3 จึงได ้กําหนดให ้มี 
ยุทธศาสตร ์“สกัดก้ันการทุจร ิตเช ิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร ์ท่ีมุ่งป้องก ันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย 
ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสร ิมสร้างธรรมาภ ิบาลตั้งแต่เริ่มข้ันกอตวันโยบาย (Policy Formation) ข้ันการ 
กําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนานโยบายไปปฏ ิบัติ 
(Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข ้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) กําหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังนี ้
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ยุทธศาสตร ์ท่ี 3 สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก ้ันการ 
ทุจริตเช ิงนโยบาย บนฐานธรรมาภ ิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสยีงของพรรคการเม ือง 
1.2 การพ ัฒนากระบวนการฉ ันทามตใินการกอตวันโยบาย 
1.3 การเผยแพร ่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก ่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พ ัฒนากรอบช ้ีนาการกําหนดนโยบายตามหล ักธรรมาภิบาล 
1.5 พ ัฒนาเกณฑ ์ช ้ีว ัดความเส ่ียงของนโยบาย Policy Risk 
Indicator (PRI) 
1.6 พ ัฒนาแนวปฏ ิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผ ิดพลาดและแสดง 
ความรับผ ิดชอบต ่อสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส ่ียงและการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
1.8 เสร ิมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพ ิจารณาร ่างกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผ ิดชอบทางการเม ืองของผู้ดํารงตาแหน่ง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจร ิตเช ิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท ่ีม ีการฝ่าฝ ืนจร ิยธรรม หรือ 
เป็นความผ ิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช ้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พ ัฒนานว ัตกรรมเพอเสริมสร ้างความโปร ่งใสในการนา 
นโยบายไปสู่การปฏ ิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเม ินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท ้อนการสกัดก้ัน 
การทุจริตเช ิงนโยบาย (Policy Cycle 
Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข ้อมูลเพื ่อการรายงานนโยบาย 

3. การพ ัฒนานว ัตกรรมสาหรบการ 
รายงานและตรวจสอบ ธรรมาภ ิบาลใน
การนานโยบายไปปฏ ิบัติ 

- การพ ัฒนานว ัตกรรมสาหรบัการส่งเสร ิมภาคธ ุรกิจเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนให้เข ้ามาม ีสว่นรว่มในการ
ตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศ ึกษาว ิเคราะห ์
ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเช ิง
นโยบายในองค ์กรปกครอง สว่นท้องถ่ิน 

4.1 ศึกษา ว ิเคราะห์ เพ่ือสร ้างองค ์ความรู้ในการตรวจสอบ
การ ทุจริต 
เช ิงนโยบายขององค ์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4.2 เผยแพร่องค์ความร ู้ในการดาเนนินโยบายอย่างโปร ่งใส 
และไร ้การทุจริตให ้แกองค ์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 



22 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรกุ” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพ ัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องก ันการทุจรติของประเทศไทยให้ม ีความ 

เข้มแข ็งและมีประสิทธ ิภาพมากยิ่งข ้ึน เพ ่ือลดโอกาสการท ุจริตหรือทาให ้การทุจริตเกิดยากข ้ึนหร ือไม่เกิดข ้ึนโดยอาศัย 
ท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏ ิบัติงานของ 
หนว่ยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภ ิบาลมากยิ่งขน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กําหนดกลย ุทธ ์และแนวทางตามกลย ุทธ ์ดังนี ้
 
ยุทธศาสตร ์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ ่ิมประสิทธ ิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พ ัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
ใน แต่ละระด ับ 
1.2 พ ัฒนาระบบการทางานแบบบรูณาการระหว ่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
1.3 เพ ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาส ังคมในการเข้า 
มาม ีสว่นรว่มก ับระบบการป ้องก ันการทุจริต 
1.4 ยกระดบักลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป ้องก ัน 
การทุจริต 

2. สร ้างกลไกการป้องกันเพ ่ือ 
ยับย ้ังการทุจริต 

2.1 สร ้างกลไกป ้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การ 
ปฏ ิบัต ิ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข ้อเสนอแนะ 
ไปส ู่การปฏบิ ัติ 

3. พ ัฒนานว ัตกรรมและเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพ่ือลดป ัญหาการทุจริต 

3.1 พ ัฒนานว ัตกรรมและเทคโนโลย ีสารสนเทศ ในระบบ 
บรหิารงานสาธารณะ เพ ่ือลดข้ันตอน หรอืกระบวนการใช้ด ุลย 
พ ินิจของเจ้าหน ้าท่ีรัฐ 
3.2 พ ัฒนาเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให ้
ประชาชนสามารถศ ึกษา เร ียนรู ้และหาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พ ัฒนาร ูปแบบการส ่ือสารสาธารณะ 
เช ิงสร ้างสรรค์เพ ่ือ ปรับเปลีย่น
พฤต ิกรรม 

4.1 พ ัฒนาและยกระด ับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือ ปรับเปลี่ยนพฤต ิกรรม 
4.2 กําหนดแผนการต ิดตอ่ส ่ือสารการตลาด (Integrated 
Marketing 
Communication : IMC) เพ ่ือการปรับเปล ่ียนพฤต ิกรรม 
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ยุทธศาสตร ์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. การพ ัฒนา ว ิเคราะห์และบ ูรณาการ 
ระบบการประเมินด ้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ 
หนว่ยงานเพ่ือเชื่อมโยงก ับแนวทางการ 
ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พ ัฒนาเกณฑ ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหนว่ยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเม ินด้านคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหนว่ยงาน 

6. สน ับสนุนใหภ้าคเอกชนดาเนินการ 
ตามหลักบรรษัทภ ิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภ ิบาล 
6.2 สร ้างแรงจูงใจในการเปน็ตวัอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏ ิบัต ิ
ตามหลักธรรมาภ ิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสว่นเกี ่ยวข้องกับการ 
ทุจริตอย่างเด ็ดขาดและรุนแรง 

7. พ ัฒนาสมรรถนะและองค ์ความรู้เช ิง 
สร ้างสรรค์ของ บุคลากรด้านการ
ปอ้งก ันการทุจริต 

7.1 พ ัฒนาและยกระด ับการพัฒนาบคลากรด้านงานป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นม ืออาชีพและเป็นไป
ตาม มาตรฐานสากล 
7.2 ตอ่ยอด ขยายผล องค์ความรู้เช ิงสร ้างสรรค์ สาหรับการ 
ป้องกันการทุจริต 

8. การพ ัฒนาระบบและส่งเสริมการ 
ดาเนินการตามอนสุ ัญญา 
สหประชาชาตวิ ่าดว้ยการตอ่ต ้านการ 
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏ ิบัติเช ิงปอ้งก ันเพ ่ือต่อต ้านการทุจร ิต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจรยิธรรมสาหรบัเจ้าหน ้าท่ีของรฐัใหร้องรับ 
การปอ้งกันการทุจริต 
8.3 สร ้างแนวทางการป ้องกันการจัดซือ้จัดจ ้างและการจดัการคลัง 
ของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล ่ียน การวิเคราะห ์ข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 5 “ปฏริ ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
ยุทธศาสตร์การปฏ ิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปน็ย ุทธศาสตร ์ที ่มุ่งเน้นการปรับปรุง 

และพ ัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจรติท้ังระบบให้สามารถดาเนินการได ้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งในการปฏ ิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจร ิตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพ ่ิมประสิทธ ิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังค ับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี 
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการรว่มก ันของหนว่ยงานตา่ง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และจะมีการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารที ่ทันสมัยในการพ ัฒนากลไก 
การดาเนินงานให ้มีประส ิทธภิาพมากยิ่งข ้ึน ซึง่ยุทธศาสตร์น ้ีจะทาให ้การปราบปรามการท ุจริตเป ็นไปอยา่งรวดเรว็และ 
มีประสิทธ ิภาพมากยิง่ข้ึน คด ีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย ่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทจริตจะได้รบัการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนกัและเกรงกลวัท่ีจะกระทาการทุจริต อ ันจะส่งผลให้คดกีารทุจริตมีอ ัตราลดลง 
ได้ในท่ีสุด กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลย ุทธ ์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ท่ี 5 “ปฏ ิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร ้องเรียนการ 
ทุจริตให้มีประส ิทธภิาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรยีนของหนว่ยงาน
ต ่อต้าน การทุจริตต่าง ๆ ให ้มีความรวดเร็ว เข้าถึงไดโ้ดยง ่าย 
1.2 การสร้างความเช ่ือมั ่นและความไว ้วางใจตอ่ระบบการรับเร ่ือง 
ร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความ 
เคลือ่นไหวและความถูกต ้องของ 
ทรพัยส์ ินและหนี้ส ิน 

2.1 การพ ัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล ่ือนไหวและการ 
ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สนิและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการต ิดตาม 
ทรพัยส์ ินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทร ัพยส์ ินและหนีส้ ิน 
ให้ครอบคลุมถ ึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและพ ัฒนา 
กลไกพ ิเศษในการปราบปรามการทุจริต 
ท่ีมี 
ความรวดเรว็และม ีประสิทธ ิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ม ีความ 
รวดเรว็ยิ่งข้ึน 
3.2 การสรา้งมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจร ิต 
3.3 การพ ัฒนากลไกพ ิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ 
ทุจริต 
3.4 การเพ ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนว่ยงาน 
ภาครัฐต้นส ังก ัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคบใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้ 
เท่าท ันต ่อพลว ัตของการทุจร ิตและ 
สอดคลอ้งก ับสนธ ิสัญญาและ 
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหร ือปร ับปรุงกฎหมายให้เท ่าทันต ่อพลว ัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหร ือปร ับปรุงกฎหมายเพ ่ือสน ับสนุนให้ 
หนว่ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจรติดาเนินการไดอ้ย่าง 
มีประสิทธ ิภาพและสอดคลอ้งกับสนธ ิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนวุ ัติการตามสนธ ิสัญญา เพ่ือให้ 
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังค ับใช ้กฎหมายและดาเนินคด ีตามระดับความเส ียหาย 
ความเร่งดว่น และสถิต ิการท ุจริต 
4.5 การบังค ับใช ้กฎหมายและดาเนินคด ีเฉพาะในแต่ละพ ้ืนท่ีของ 
ประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนว่ยงานภาครัฐต้นส ังก ัดในการบังคบใช ้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางว ินัยในความผิดเก่ียวกับการ 
ทุจริตหร ือจรยิธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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ยุทธศาสตร ์ท่ี 5 “ปฏริ ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. บูรณาการขอมูลและข่าวกรองในการ 
ปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พ ัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการ
ท ุจริต ระหว่างหนว่ยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข ่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรว่มม ือกับองค์กรสอมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนว่ยงานประชาส ังคมและหนว่ยงานธ ุรกิจเอกชน เก่ียวกับข้อมูล 
และข ่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ ่ิมประสิทธ ิภาพในการคุ้มครอง 
พยานและผู้แจ ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ีใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการค ุ้มครองพยาน (Witness) และผ ู้ให ้
เบาะแส(Whistleblower) ที ่มีความน่าเชือ่ถือและสร ้างความม่ันใจ 
แก ่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการค ุ้มครองเจ้าหน ้าท่ีผู้ปฏ ิบัติงานใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวลัหรือสิง่จูงใจในการแจ ้งเบาะแสในคดี 

7. พ ัฒนาสมรรถนะและองค ์ความรู ้
เช ิงสหว ิทยาการของ เจา้หน ้าท่ีใน
กระบวนการปราบปราม การทุจริต 

7.1 การพ ัฒนาองค ์ความรู ้ท ักษะ และข ีดความสามารถ รวมไปถึง 
ความรู้ในเช ิงสหว ิทยาการให ้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 
(Non-training) 
7.2 การพ ัฒนาเจ ้าหนา้ท่ีปราบปรามการทุจรติให้มีความรู้ ทักษะ 
และข ีดความสามารถท ่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลว ัตของการ 
ทุจริต(Training) 
7.3 การแบ่งปนัความรู ้(Knowledge Sharing) และแลกเปล ่ียน 
เจ้าหน ้าท่ีปราบปรามการทุจร ิต 

8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้ 
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง 
โทษของการกระทาการท ุจรติเม่ือคดีถึง 
ท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร ้างสรรค์และพ ัฒนาช ่องทาง ใน
การเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถ ึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ ่ิมประสิทธ ิภาพในการ 
ดาเนินคดีทุจริตระหว ่างประเทศ 

- จัดให้มีทรพัยากรท่ีเหมาะสมเพอรองรบัการเพ ่ิมข ้ึนของปริมาณ 
คดี ทุจริตระหว ่างประเทศตามกรอบความรว่มมอทางเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการร ับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกําหนดย ุทธศาสตร ์ที ่มุ่งเน้นการยกระดบัมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจดัการการยกระดบัค่า 
ดชันีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย โดยการศึกษาว ิเคราะห์ประเดน็การประเมินและว ิธ ีการสํารวจตามแต่ละ 
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน ่วยงานท่ีเก่ียวข ้องปฏ ิบัติหร ือปรับปร ุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการ 
การทางานรว่มกันระหว ่างภาครัฐ หนว่ยงานในกระบวนการยุตธิรรมภาคเอกชน และตา่งประเทศโดยมีกลยุทธ ์การ 
ดาเนินงาน กําหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลย ุทธ์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการร ับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลย ุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และกากับติดตามการ 
ยกระดับดชันกีารรับรู ้การทุจรติ
(Corruption Perceptions Index 
:CPI) 
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา ว ิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวธิ ีการสํารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข ้อมูลท่ีใชส้าหรบัการจัดอ ันดับดชันีการรับรู้การ 
ทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนว่ยงานท่ีเกี ่ยวข้องเพ ่ือยกระดบัดชันีการร ับรู้การ 
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดชันกีาร 
รับร ู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู ้(Perceptions) 

2. บรูณาการเป้าหมายย ุทธศาสตร ์ชาต ิ
ว ่าดว้ย การปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ ่ือยกระดบัดชันี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

2.1 ว ิเคราะห์และเช ่ือมโยงเป ้าหมายยุทธศาสตรช์าตวิ ่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการท ุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพ ่ือยกระดับดชันีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กาก ับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ 

 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประย ุทธ ์จนัทรโ์อชา ท่ีแถลงต ่อสภาน ิติบัญญัติแห่งชาต ิ 
ตามท ่ีคณะรฐัมนตร ีพลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห ่งชาติเม่ือวันศ ุกร์ท่ี 

21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสร ิมการบร ิหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภ ิบาลและการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤต ิมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญโ่ตมหึมา ประกอบดว้ยบ ุคลากร งบประมาณ และอำนาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดลุยพินจิอ ันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซึ ่งสามารถให้คุณใหโ้ทษให้ความสะดวก หรือเป็นอ ุปสรรคต่อการทามา 
หากินและการดารงชวี ิตได้ แต่น่าเส ียดายว ่าในเวลาท่ีผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน ้าท่ีบางสว่นกลายเป็นสาเหต ุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสงัคม ตั้งแต่ระดบัท้องถ่ินจนถึงระด ับประเทศ เปน็อ ุปสรรคต ่อการพัฒนาประเทศเพราะ 
ติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งม ีมาแต ่อดีตและยังม ิได ้แก ้ไขให้ทันกระแสความเปลีย่นแปลงของโลก ทั ้งยงัไม่อาจ 
ใช้กลไกเพ ่ิมศักยภาพในการแข่งข ันก ับนานาประเทศ เช ่น เสยีค่าใช ้จ่ายส ูง ใช ้เวลามาก  มีการขออน ุญาตซำ้ซอ้นใช ้
ระบบตรวจสอบที ่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสล ับกับการเข้มงวดกวดขัน จัด 
ระเบียบแบบไฟไหม ้ฟาง ม ีการทุจริตคอร์รัปช ่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหล ่ือมลา้ในสังคม ไม่จ ูงใจให้นักลงทุนเข้า 
มาประกอบการในประเทศ ด ังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรอรายงานประจาปขีองหนว่ยงานต่างประเทศบางแห่ง 
เก่ียวกับการจดัอ ันดบัความน ่าเช ่ือถือและความสะดวกหร ือยากง่ายในการทาธ ุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว ร ัฐบาลจ ึงมี 
นโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหนว่ยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภ ูม ิภาค และทองถ่ิน 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน ่วยงานภาครัฐท่ีม ีอำนาจหน้าที ่ซ้ําซอ้นหรอลักลัน่กันหร ือมีเส ้นทางการปฏ ิบัตงิานท่ียืดยาว 



27 
 

 

ปรับปรุงว ิธ ีปฏ ิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช ้แก้ไขกฎระเบียบใหโ้ปร่งใส ช ัดเจน สามารถบริการ 
ประชาชนได้อย ่างมีประสิทธ ิภาพ ตลอดจนจ ัดระบบอัตรากาลังและปรับปร ุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม 
และเป็นธรรม ยึดหลักการบร ิหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีการบรหิารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในฐานะท ่ีเป็นศ ูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บร ิการเพ ่ือสร้างความเชือ่ม่ันวางใจระบบ 
ราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธ ุรกิจ เพ ่ิมศักยภาพในการแข ่งขันก ับนานาประเทศ และการร ักษาบ ุคลากร 
ภาครัฐท่ีมีประสิทธภิาพไว ้ในระบบราชการ โดยจะดาเนนิการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และ 
ตามท ่ีกฎหมายเออให้สามารถดาเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพ่ือให ้ประชาชนสามารถเข้าถ ึงบร ิการสาธารณะไดโ้ดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั ้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูร้ ับผ ิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาดาเน ินการท่ี 
รวดเร็ว และระบบอ ุทธรณ์ท ่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ีหล ีกเลี่ยง ประว ิงเวลา หรือใช ้อำนาจโดยมิชอบก ่อใหเ้ก ิด 
การทุจริต การสูญเส ียโอกาสหรือสร ้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ 
ปรับปรุงหน ่วยงานให้บร ิการด ้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในช ีว ิตประจาวนัเป็นสำคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนว่ยงานของรฐัให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรกุท้ังในรูปแบบการ 
เพ ่ิมศ ูนยร์ ับเร ่ืองราวร ้องท ุกข์จากประชาชนในต่างจ ังหว ัดโดยไม ่ต ้องเดินทางเข ้ามายังสว่นกลาง ศูนย์บร ิการสาธารณะ 
แบบครบวงจรท่ีครอบคลมุการให้บร ิการหลากหลายซึ่งจะจ ัดตั้งตามท ่ีช ุมชนตา่งๆ เพื ่อให ้ประชาชนสามารถเดินทางไป 
ติดตอ่ขอรับบร ิการได้โดยสะดวก การให้บร ิการถึงตัวบคุคลผ่านระบบศ ูนย์บร ิการรว่ม ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) และระบบรฐับาลอิเล็กทรอน ิกส์ท่ีสมบูรณ ์แบบ พ ัฒนาหนว่ยงานของรฐัให้เปน็องค ์กรแห่งการเรยีนรู้ มีการ 
สร ้างนว ัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประส ิทธภิาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสร ิมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบ ุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป ้องก ันการแทรกแซง 
จากนักการเม ือง และส่งเสรมิให้มีการนาระบบพ ิทักษ์ค ุณธรรมมาใช ้ในการบริหารงานบ ุคคลของเจ ้าหน้าท่ีฝ ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปล ูกฝังค่านยิม คุณธรรม จร ิยธรรมและจิตสาน ึกในการรักษาศักดิศ์ร ีของ 
ความเป็นข้าราชการและความซือ่สัตย ์สจุริต ควบคู ่กับการบรหิารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธ ิภาพเพ ่ือป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบของเจ้าหน ้าที ่ของรฐัทุกระดบัอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข ้อบังคับต ่างๆ ที ่ไม ่จาเป็น สร ้างภาระแก ่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช ่องโอกาสการทุจริต เช ่น ระเบียบการ 
จัดซื้อจัดจ้าง การอนญุาต อน ุมัต ิและการขอร ับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนย ืดยาว ใช ้เวลานาน ซำ้ซอ้นและเสีย 
ค่าใช ้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจดัให้มีกฎหมายเพื ่อให้ครอบคลมุการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิ ิชอบ 
และการมีผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งดว่นแห่งชาติและเป็นเร ่ืองท่ีต ้อง 
แทรกอย ู่ในการปฏ ิรูปทุกรูปด ้านท้ังจะเร่งรดัการดาเนนิการตอ่ผู้กระทาการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบท้ังในด ้านว ินัย 
และคด ีรวมท้ังให้ผูบ้ริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช ่ือถือของหนว่ยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อ 
ประชาชน ท้ังจะนากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นป ัญหา เช ่น การจัดซือ้จ ัดจ้าง การรว่มทุน การใช ้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏบิ ัต ิ
หรือละเว้นการปฏ ิบัตโิดยมิชอบ การใช ้ดุลยพ ินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์ขัดแย ้งหรือทับซ ้อน ซึง่ได้ม ีคา 
ว ินิจฉัยขององค ์กรต่างๆ เปน็บรรทัดฐานแล ้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ ้าหน้าท่ีของร ัฐ และประมวลเป็น 
กฎระเบียบหรือคู่มอในการปฏ ิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเคร ือข่ายตา่งๆท่ีจัดต ้ังข้ึนเพ ่ือสอดส่อง เฝ้าระว ัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรฐัหรือตอ่ต ้านการทุจร ิตและประพฤตมิ ิชอบ ทั ้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ 
ผู้เก่ียวข้องเพ ่ือให้การดาเนินคดีทุจร ิตและประพฤตมิ ิชอบเป ็นไปอยา่งมรประส ิทธภิาพโดยไม ่ถ ูกแทรกแซงหร ือขัดขวาง 
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นโยบายรัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศกึษาธิการ (นายธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศ ิลป ์) 
ตามท ่ีนายธ ีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศึกษาธ ิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็น 

ทางการ เมื ่อว ันอ ังคารท่ี 20 ธ ันวาคม 2559 ไดม้อบนโยบายด้านการต ่อต้านการทุจริต ด ังนี ้
นายธ ีระเก ียรต ิเจริญเศรษฐศ ิลป ์ประกาศว ่า กระทรวงศ ึกษาธิการ ในยุคนีจ้ะเน้นเร ่ืองความโปร ่งใส และ 

Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นย ุคท ่ีกระทรวงศ ึกษาธ ิการมีความโปร ่งใสท่ีสุดในประวัต ิศาสตร ์จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ 
หล ังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั ้งสิ้น และยืนยันว ่าไม ่มีการนําชื่อหรือท ีมงานท้ังสามท่าน (นายธ ีระเก ียรติ เจริญเศรษฐศิลป ์พล 
เอก สรุเชษฐ ์ช ัยวงศ์ และหม ่อมหลวงปนัดดา ดศิกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ท้ังสิ้น สิ่งท่ีสาคัญอก 
ประการ ค ือ "กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ต้องการสร้างเด็กใหโ้ตขึ ้นมาเกลยีดการโกง หรือเติบโตข้ึนมากบความไม่โกง ดว้ย 
การปลูกฝังการไม่โกงไว ้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวธิ ีการเดียว ก็คือใหเ้กลียดการโกง 
และจะได้ไม่ทา 

 

คาสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เร ่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤต ิม ิชอบ 
(1) ให้ทุกสว่นราชการและหนว่ยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหาการ 

ทุจริตประพฤตมิ ิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภ ิบาลในการบรหิารงาน และการตรวจสอบเฝ ้าระวัง เพ ่ือสก ัดก้ันมิให้ 
เกิดการทุจริตประพฤต ิมิชอบได ้

(2) ในกรณีการจัดซ ้ือจ ัดจ้างของสว่นราชการและหนว่ยงานของรฐัให้หวัหน้าส ่วนราชการและหวัหน้า 
หนว่ยงานของรฐัมีหนา้ท่ีในการควบคุม กำกับดแูลการดาเน ินงาน ให้เป็นไปตามบทบญัญ ัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่า 
ดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อยา่งเคร่งครัด 
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สว่นท่ี 3 แผนปฏ ิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านละเอาะ  
ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ว ิสัยทัศน : “โรงเรียนบ้านละเอาะ ใสสะอาด ต้านทุจรติ” (ZeroTolerance & Clean La-or school) 
 

 

พันธกิจ : “สร ้างวฒันธรรมและค ่านิยมการต ่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภ ิบาลในการบรหิารจัดการ 
พ ัฒนาคุณภาพการศึกษาท ุกภาคสว่นแบบบรูณาการและปฏ ิรูปกระบวนการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต 
ท้ังระบบ ให ้มีมาตรฐาน” 

 

 

เป้าประสงค์ : 
1.โรงเรียนบ้านละเอาะมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงาน 

เป็นไปตามเป ้าหมาย หรือสงูกว่าเป้าหมาย เพ่ือผล ักดนัให้ดชันภีาพลักษณ์ คอร์รปัช ัน (CPI) ของประเทศไทย 
เพ ่ิมสูงข้ึน 

2. เสร ิมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดใีนองค ์กรและสาธารณชนให ้เก ิดความเช ่ือม่ันในกระบวนการทางาน 
ด้านการป้องก ันและปราบปรามการทุจริต 

3. บุคลากรทุกระดับมีจิตสานกและพฤต ิกรรมที่สามารถแยกแยะระหว ่างผลประโยชน์ส ่วนตัว 
และผลประโยชนส์ ่วนรวม ประพฤติตนเปน็พลเมืองด ีมีค ุณธรรม จรยิธรรมส ู่การเป็นบุคคลตน้แบบ 

 

 

ตัวช ้ีว ัดเช ิงยุทธศาสตร ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านละเอาะ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม ่น้อยกว ่าร้อยละ 85 
2. ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีสว่นรว่มในการผลักดันใหเ้กิดสังคมท่ีไม ่ทนตอ่การทุจริต 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 (เช ิงปริมาณ) 
3. ร้อยละของผู้เข้ารว่ม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มีค ่านิยมรว่มต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว ่างผลประโยชนส์ ่วนตนกับผลประโยชน์ 
สว่นรวม ร้อยละ 80 (เช ิงคุณภาพ) 

  โรงเรียนบ้านละเอาะ ได้นําแผนงาน โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษามาบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศ ึกษาธ ิการ จ ุดเน้นเป้าหมายความสำเรจ็ของสาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ ้ืนฐานใน
ป ีงบประมาณ 2561 เพ ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งก ับนโยบายและเป ็นกรอบท ิศทางในการดำเนินงานขับเคลือ่นการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศ ึกษา โครงการตามแผนปฏ ิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ป ีงบประมาณ 2561 ดังนี ้
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ยุทธศาสตร ์ท่ี 1 : สร ้างสังคมท่ีไม ่ทนต่อการทุจริต 
โรงเรียนบา้นละเอาะ ไดก้าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลือ่นแผนปฏ ิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
กลุยทธ์ที่ 1 ปล ูกฝังความคิดของท ุกชว่งวยัให้สามารถแยกระหว ่างผลประโยชนส์ ่วนตนและผลประโยชน ์

สว่นรวม   
กลุยทธ์ที ่2 ส ่งเสร ิมให้มีระบบและกระบวนการกลอ่มเกลาทางสังคมเพ ่ือต้านทุจริต ดาเนินช ีว ิตตามหลัก 

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง 
กลุยทธ์ที ่3 บูรณาการภาคีเครือข ่ายและการมีสว่นรว่มในการตรวจสอบ ติดตาม ปองก ันปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤตมิ ิชอบและรว่มก ันต่อต้านการทุจริตเพ่ือพ ัฒนาให้เป ็นตนแบบในการกากับดแูลตนเองท่ีด ี 
ธรรมาภิบาลและป ้องก ันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิ ิชอบ 

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให ้
เกิดภาวะที ่ไม่ทนต ่อการทุจรติโดยเริ่มตั้งแตก่ารป ้องกันและการสร้างส ังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคมใน 
ทุกระด ับช ่วงวยัตั้งแต่ปฐมว ัย เพ่ือสร ้างวฒันธรรมต ่อต้านการทุจริต และปลูกฝงัความพอเพ ียง มีว ินัย ซือ่สัตย ์ส ุจริต 
เป็นการดาเนินการผ ่านสถาบ ันหร ือกลุ่มตัวแทนที ่ทาหนา้ที ่ในการกล ่อมเกลาทางสงัคมให้มีความเปน็พลเมืองท่ีด ีที ่มี 
จิตสาธารณะ จ ิตอาสา และความเสียสละเพ ่ือสว่นรวม และเสร ิมสร้างให้ท ุกภาคสว่นมีพฤตกิรรมท่ีไม่ยอมรบัและ 
ตอ่ต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนนิการจะกําหนดกลย ุทธ ์แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวช ้ีว ัด 
ความสําเร ็จเพื ่อให้ท ุกสว่นราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธ ิการนาไปกำหนดเปน็แผนงานโครงการของสว่นราชการ 
ตอ่ไป 
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เป้าประสงค์ 
 

กลย ุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช ้ีว ัด 
งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรท ุก 
ระดับมี จิต
สานึก และ 
พฤต ิกรรมท่ี 
สามารถ 
แยกแยะ 
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
สว่นตวัและ 
ผลประโยชน์ 
สว่นรวม 
ประพฤติตน 
เป็นพลเม ือง 
ดี มี 
คุณธรรม 
จรยิธรรม 
สู่การเป็น 
บุคคล 
ต้นแบบ 

1. ปรับฐานความคิด 
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชนส์ ่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
สว่นรวมในการ ดา
เนินงาน 

1. ปรับฐานความคิดบคุลากรให้ 
สามารถแยกระหว ่างผลประโยชน์ 
สว่นตวัและผลประโยชน ์
สว่นรวม 
1.1 การประช ุมเชิงปฏ ิบัตกิาร "การ 
กระทาท่ีถ ือเป็นเร ่ืองผลประโยชน ์
ทับซอ้นของบ ุคลากรโรงเรียนบ้าน
ละเอาะ 

- ร้อยละของ 
จํานวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความ 
ตระหนัก และ
ปฏิบัตหิน้าท่ี ให้
เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ 
ซอ้น 

25,000 

1.2 การสร้างความรับร ู้เร ่ือง 
ผลประโยชน์ทับซอ้นในการ 
บรหิารงานบุคคลให ้กับผู้บรหิาร 
สถานศึกษา ข้าราชการคร ูและ 
ข้าราชการครูบรรจ ุใหม่ 

- 

1.3 เสร ิมสร้างความรู้ให้กับ 
บุคลากรภายในโรงเรียนบ้าน
ละเอาะ เก่ียวกับการเงิน พ ัสดุ 

- 

1.4 อบรมระเบียบ กฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องให้กับเจ้าหนา้ท่ีตรวจสอบ 
ภายใน 
1.5 ควบคุม กำกับดแูลให้ 
ข้าราชการปฏ ิบัติตามนโยบาย 
เก่ียวกับความโปร่งใส ค ุณธรรม 
จรยิธรรม เพ ่ือให้บ ุคลากรท ุกคนถ ือ 
ปฏ ิบัติอย่างเครง่ครัด 
1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลการ 
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏ ิบ ัติ 
เก่ียวกับข ้อร้องเรียน การละเว ้น 
การปฏบิ ัติหน้าท่ีและการประพฤติ 
มิชอบ เพื ่อให้ยดึถือปฏ ิบัติ 

- 
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เป้าประสงค์ 
 

กลย ุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช ้ีว ัด 
งบประมาณ 
(บาท) 

 2. ส่งเสริมให้มีระบบ 
และกระบวนการกล ่อม 
เกลาทางสงัคมเพ ่ือต้าน 
ทุจริต ดาเนินช ีว ิตตาม 
หล ักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพ ียง 

2. การประกาศเจตนารมณ ์/ 
กําหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจานงการ 
บรหิารงานดว้ยความซ ่ือสัตย ์สจุริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรม 
และความโปร ่งใสในการดาเน ินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการ 
ปฏ ิบัติเก่ียวกับการให้และรับ 
ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือ 
ปฏ ิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ 
รฐับาล และนโยบายกระทรวง ใน 
การส่งเสร ิมการต ่อตา้นการท ุจริต 

- ร้อยละของ 
ความ สำเร็จใน 
การปฏบิ ัติงาน 
ตามแนวทาง 
ปฏ ิบัต ิ

- 

3. บูรณาการภาคี 
เครอืข ่ายและการมี 
สว่นรว่มในการ 
ตรวจสอบ ติดตาม 
ป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมี 
ชอบและรว่มก ัน 
ตอ่ต้านการทุจริต 

3. พ ัฒนาการทางานเป็นท ีมอย ่าง 
เข้มแข ็งเพ่ือแก้ปัญหาการทุจร ิต 
3.1 สร ้างเครือข่ายครู 

ผูร้ ับผ ิดชอบการเงินและพ ัสด ุมีการ 
ปฏ ิบัติง่านรว่มก ัน 

- ร้อยละ 100 
ของเครือข่ายครู 
ผูร้ ับผ ิดชอบ 
การเงินและพ ัสดุ 
มีการปฏ ิบัติง่าน 
รว่มก ัน 

- 

3.2 พ ัฒนาภาคีเครือข่ายและ 
การมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ 
ติดตาม ป้องก ันปราบปรามการ 
ทุจรติและประพฤตมิ ิชอบและ 
รว่มก ันต่อต้านการทุจริต (กล ุ่มอ 
บัดดี้) ของโรงเรียน 

- ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนมี 
เครอืข ่ายการ 
ป้องกันปราม 
ปรามการทุจริต 

- 

 

 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 4 : พ ัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเช ิงร ุก 
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมความประพฤติตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร 

ทางการศึกษาใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครือ่งมือในการปล ูกจิตสานึก และปรับเปล ่ียนฐานความคิดของข้าราชการ 
และบคุลากรทางการศึกษาในการตอ่ต ้านการทุจริต (พ ุทธธรรมนาเขตสจุริต) 

กลยุทธ์ที ่5 สร ้างองค์ความร ู้ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต และพ ัฒนาระบบการจัดองค์ความรู้ใน 
การฝึกอบรมใหค้วามรู ้และการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบ 

กลยุทธ์ที ่6  พ ัฒนาและยกระดับการทางานใหส้อดคลอ้งก ับการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการ 
ดาเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพ ัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องก ันการทุจรติของประเทศไทยให้ม ีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธ ิภาพมากยิ่งข ้ึน เพ ่ือลดโอกาสการท ุจริตหรือทาให ้การทุจริตเกิดยากข ้ึนหร ือไม่เกิดข ้ึนโดยอาศัย 
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ท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร ้างการปฏ ิบัติงานของ 
หนว่ยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภ ิบาลมากยิ่งขน 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

กลย ุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช ้ีว ัด 
งบประมาณ 
(บาท) 

1.โรงเรียน
บ้านละเอาะ
ผลการ 
ประเม ิน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการ ดาเนิน
งาน เป็นไป
ตาม เป้าหมาย 
หรือสูงกว่า 
เป้าหมายเพ่ือ 
ผล ักดันให้ 
ดชันี ภาพ
ลักษณ คอร์รปั
ช ัน (CPI) ของ 
ประเทศไทย 
เพ ่ิมสูงข้ึน 

4. ส่งเสริมความ 
ประพฤติตาม 
ประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของ 
ข้าราชการและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาใช้การศ ึกษา 
และศาสนาเป็น 
เครือ่งมือในการปลูก 
จิตสาน ึก และ 
ปรับเปลีย่นฐาน 
ความคิดของ 
ข้าราชการและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาในการต ่อต้าน 
การทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพ่ือ 
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห ็นแก่ 
ตัว โดยยึดหลักพอเพ ียง มีว ิน ัย 
สจุริต จิตสาธารณะ (พ ุทธธรรมนา 
เขตสุจร ิต) 
- สร ้างคนด ีโรงเรียนบ้านละเอาะ 
- ประชุมเช ิงปฏ ิบัติการโดยการจัด 
ค่ายค ุณธรรม จริยธรรมและฝ ึก 
ปฏ ิบัตธิรรม 
- ติดตาม ประเมินผลพฤต ิกรรม 
ด้านคุณธรรม จร ิยธรรม ทุกราย 
เดอืน 
- สร ุปผลและรายงานผลรายไตร 
มาส และรายปี 

- ร้อยละของ จาน
วน บุคลากรที ่
ได้รับ การพ ัฒนา
ความรู้ เก่ียวกับ
ค ุณธรรม และ
จริยธรรม และ
สามารถนา 
ความรู ้
ทีไ่ด้รับไป 
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏ ิบตัิ 
หน้าท่ี 

200,000 
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เป้าประสงค์ 
 

กลย ุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช ้ีว ัด 
งบประมาณ 
(บาท) 

 5. สร ้างองค์ความรู้ 
ในการปอ้งก ันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และพ ัฒนาระบบการ 
จัดองค์ความรู้ในการ 
ฝึกอบรมให ้ความรู้ 
และการป ้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤต ิมิชอบ 

5. สร ้างจิตสาน ึกท ่ีตวับุคคลให้ 
ตระหนักรูถึ้งปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้ดารงตนอย ่างมี 
ศักดิ์ศร ีและม ีเกียรตภิ ูมิ  ปล ูกฝัง 
และสร้างจิตสานกึและค ่านิยมการ 
ตอ่ต้านและไม่ทนต ่อการทุจริต 
5.1 ขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้านการป ้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏ ิบัติ 

- การประช ุมเชิงปฏ ิบัติการ 
โครงการสานักงานเขตพ ้ืนท่ี 
การศ ึกษาสุจร ิต การใช้อำนาจ 
หน้าท่ีเอื ้อประโยชน์ใหแ้ก่พวกพอง 
ในการจัดสรรงบประมาณ และการ 
บรหิารงบประมาณ 

- จัดเสวนา "เขตสุจร ิต ไม ่คิด 
คอร์รัปช ่ัน" 

- ร้อยละของ จาน
วนบุคลากร 
ผู้เข้ารว่มก ิจกรรม 
มีความตระหนักรู้ 
และได้รับ การ
ปลูกฝังให้มี 
ทัศนคต ิและ 
ค่านิยมท่ีไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

- 

5.2 ลดความเสี่ยงต่อการบร ิหาร 
งบประมาณท่ีได้รับจ ัดสรร 
- สร ้างจิตสาน ึกการพัฒนาค ุณภาพ 
การศ ึกษา 
- กําหนดรูปแบบว ิธ ีการจัดทา 
โครงการที ่ไม่ม ีประโยชน์ทับซ ้อน 
- พ ัฒนาศึกษานิเทศก ์ด้านการ 
บรหิารจัดการงบประมาณตาม 
พรบ.ด้านการเงนิและกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้อง 
5.3. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 
นักเรียนให้เติบโตสมว ัย 

- 
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เป้าประสงค์ 
 

กลย ุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช ้ีว ัด 
งบประมาณ 
(บาท) 

  - สร ้างความตระหนกัและให ้ความรู้ 
เช ิงปฏ ิบัติการการบริหาร 
งบประมาณด้านอาหารกลางว ัน 
ของโรงเรียนเร ียน 
-จัดทาเครื่องมือ ตรวจ ติดตามและ 
ประเม ินผลการจดักิจกรรมส ่งเสร ิม 
สุขภาพนักเรียน 
- สร ุปและรายงานผล 

- ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน 
สังกัดท่ีเขารว่ม 
กิจกรรมสามารถ 
แก ้ไขปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการ 
ของน ักเรียน 
- ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน 
สังกัดท่ีเขารว่ม 
กิจกรรมสามารถ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ทางกายของ 
นักเรียนให้ 
เจริญเตบิโตได้ 
ตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

- 
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เป้าประสงค ์ 
 

กลย ุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช ้ีว ัด 
งบประมาณ 
(บาท) 

 6. พ ัฒนาและยกระดบัการ 
ทางาน ให้สอดคล ้องก ับการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การดาเนินงาน
ของหนว่ยงาน ภาครัฐ (ITA) 

6. พ ัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ 
ประเม ินด้านคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดาเนินงาน 
6.1 ประชุมเช ิงปฏ ิบัติการการ 
ประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใส 
การดาเนินงานของโรงเรียนบ้าน
ละเอาะ(ITA) 
- การเข ้ารับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร ่งใส การดาเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านละเอาะ(ITA) 
- การประช ุมเตรียมความพร ้อมการ 
ตอบแบบสำรวจหล ักฐานเช ิง 
ประจักษ์ ประจาป ี2561 
- การประช ุมชี้แจงให้ปฏ ิบัตติามแนว 
ทางการ 
ประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
6.2 การจัดทาแผนปฏ ิบัต ิการป ้องก ัน 
และปราบปรามการทุจรติของ 
โรงเรียนบ้านละเอาะประจาปี 2561 

- ค่าคะแนน 
เฉลี่ย การ
ประเมิน 
คุณธรรม 
และความ 
โปร่งใสของ 
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ(ITA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนว่ยงาน 
มีแผนปฏ ิบัติ 
การปอ้งก ัน 
และ 
ปราบปราม 
การทุจริต 
ประจาปี 
2561 

5,000 
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เป้าประสงค์ 
 

กลย ุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช ้ีว ัด 
งบประมาณ 
(บาท) 

เสร ิมสร้าง 
ภาพลักษณ์ 
ท่ีดี ใน
องค ์กร และ 
สาธารณชน 
ให้เกิดความ 
เช ่ือม่ันใน 
กระบวนการ 
ท่างาน ด้าน 
การปอ้งกัน 
และ 
ปราบปราม 
การทุจริต 

 6.3 สร ้างสื่อประชาสมัพันธ์แนว 
สร ้างสรรค์ 
เพ ่ือให้เข้าถึงได ้ง่าย น ่าสนใจ และ 
กระตุ้นให้ 
ประชาชนรูส้ ึกร่วมเป็นส ่วนหน ่ึงใน 
การตอ่ต ้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธร์ณรงค์ต่อต้าน 
การทุจริต 

- จานวน 
รูปแบบ 
การ 
ประชา 
ส ัมพั นธ ใน
ด้านการ 
ตอ่ต้านการ 
ทุจริต เพ ่ือ 
สร ้างการ 
รับร ู้ 

25,000 
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บทท่ี 4 
 ผลการดาเน ินงานตามแผนปฏ ิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านละเอาะ  ได้ขับเคลือ่น นโยบายโครงการเสริมสร ้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภ ิบาลในสถานศ ึกษา ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ก ิจกรรมสานกงานเขตพ ้ืนท่ีการศึกษา
สุจร ิต) เป็นแบบอยา่ง มีคุณภาพและมีประสิทธ ิภาพ และสามารถปรับเปล ่ียน ทัศนคต ิและพ ัฒนาบ ุคลากรให้เห ็น
ความสำคัญของความซ ่ือสัตย ์สจุริต มีวินัย อยูอ่ยา่งพอเพ ียง มีจิตสาธารณะ ผ ่าน กระบวนการคิดอย ่างเป็นรูปธรรม
นาไปสู่การปฏ ิบัต ิท่ีถ ูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน มีผลการดาเนินงาน รายละเอ ียด ดังนี ้

1.  กิจกรรมการประช ุมเชิงปฏิบ ัติการ “การกระทําท่ีถ ือเป็นเร ่ืองประโยชน์ทับซ้อนของ 
บุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะ” ประกอบไปดว้ยกิจกรรม ดังนี ้

1) เตร ียมการดาเนินงานและจัดประช ุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
2) ดําเนินการประช ุมเชิงปฏ ิบ ัติการ “การกระทาที ่ถือเป็นเร ่ืองผลประโยชน ์ทับ 

ซอ้นของบุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะ” 
3) สร ุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

การดำเน ินงาน 
ได้กําหนดจดักิจกรรมประชุมเช ิงปฏ ิบัติการ “การกระทำท่ีถอเป็นเรือ่งประโยชน ์ทับซ ้อน 

ของบ ุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะ” ในว ันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห ้อง 
ประชุมตากะจะ สานกงานเขตพ ้ืนที ่การศ ึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตัง้แต่เวลา 09.00 -16.30 น. มีผ ู้เข้ารับ 
การประช ุมเชิงปฏ ิบัต ิการ จานวน 72 คน ซึ่งเป็นผ ู้บร ิหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสาน ักงาน 
เขตพ ้ืนท่ีการศ ึกษาประถมศ ึกษาศรสีะเกษ โดยผ ู้รับผ ิดชอบโครงการได ้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ และมี 
ว ัตถุประสงค์ในการประช ุม เพ ่ือสร ้างความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการกระทำท่ีถ ือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
รวมท้ังการป ้องก ันผลประโยชน์ทับซอ้นและการปราบปรามการทุจริต และเพอปล ูกฝังฐานความคิดแยกผลประโยชน์ 
สว่นตนกับประโยชนส์ ่วนรวม รวมท้ังการปลูกจิตสานกและสร ้างค ่านิยมต ้อต้านการทุจริต โดยมีนายไพบลูย์  ศรีส ุ
ธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะเป็นประธานในพิธีเปิดการประช ุมและ 
บรรยายพิเศษ และได้เช ิญว ิทยากรประกอบดว้ย 

1) นายชาญช ัย พลศร ี ผ ู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องก ันและปราบปราม 
การทุจริตจังหว ัดศรสีะเกษ เพ ่ือให ้ความรู้ความเข้าใจในเร ่ืองเก ่ียวก ับการกระทาท่ีถือเป ็นเรื่องประโยชน์ทับซ ้อนในการ 
ปฏ ิบัต ิงานของบุคลากรในโรงเรียนบ้านละเอาะ 

2) นายเพ่ิมศักดิ ์ เสนคราม นิต ิกรชานาญการพ ิเศษ ได้ให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายและความรับผ ิดในการปฏ ิบัติงาน 

3) นายสมพงษ์ คาเสียง ผ ู้อานวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน ได้ให้ความรูเ้ก่ียวกับการ 
ข้อสังเกตท ่ีเกิดจากการตรวจสอบภายใน 

 

 

ผลการดำเน ินงาน 
ผลการประเมินผลการดำเนนิกิจกรรม“การกระทำท่ีถ ือเปน็เรื่องประโยชน์ทับซ ้อนของบ ุคลากร 
โรงเรียนบ้านละเอาะ” มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพส ่วนตวัของผู้เข้ารว่มประช ุมเชิงปฏ ิบัติการ 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อมูลเก่ียวก ับระดบัความพ ึงพอใจ/ความรู้ความเข ้าใจ/การนาไปใช้ต่อการเข้ารว่ม 

โครงการของผู้เข้ารบัการประช ุม 
 

 

ตอนท่ี 1 ผลการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลสว่นตัวของเข้ารว่มประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ตาราง 1 จํานวนและรอ้ยละเก่ียวกับข ้อมูลส ่วนบุคคลของผ ู้เข้าประช ุมเชิงปฏ ิบัต ิการ 

 

 

ข้อมูลส ่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
 
 

เพศ ชาย 
 

30 
 

41.6
หญิง 42 58.3
รวม 72 100.0

อาย ุ   

18-24 ป ี 0 0.00 

25-35 ป ี 21 29.1
36-45 ป ี 17 23.6
46-55 ป ี 27 37.5
56 ปีข้ึนไป 7 9.72 

รวม 72 100.0
การศ ึกษา 

ม.6/ปวช. 4 5.56 

ปวส. 2 2.78 

ปริญญาตรี 34 47.2
ปริญญาโท 30 41.6
ปริญญาเอก 2 2.78 

รวม 72 100.0
อาช ีพ    

ลกูจ้าง 17 23.6
พนักงานราชการ 2 2.78 

ข้าราชการ 53 73.6
อ ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 72 100.0
0  

จากตาราง 1 พบว ่า ผู้เข้าประชุมเช ิงปฏ ิบัติการ ส ่วนใหญ ่เป็นเพศหญ ิง คิดเป็นร ้อยละ 58.33 มีอายรุะหว ่าง 
46-55 ปีเป็นส ่วนใหญ ่คิดเป ็นร้อยละ 37.50 ม ีการศ ึกษาระดับปริญญาตรเีปน็ส ่วนใหญ ่ คิดเปน็ร้อยละ 37.22 
และสว่นใหญ่ม ีอาช ีพเป็นข ้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 73.61 
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ตอนท่ี 2 ผลการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลเก ่ียวก ับระดับความพ ึงพอใจ/ความรูค้วามเข้าใจ/การนำไปใช้ตอ่การ 
เข้ารว่มโครงการของผู้เข้ารับการประชม 

 

ตาราง 2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการ 
 

ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

ด้านว ิทยากร 4.40 .61 มาก 
ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 3.96 .73 มาก 
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหนาท่ี 4.18 .71 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการนาความรูไ้ปใช้ 

4.08 
4.15 

.79 

.64 

มาก 
มาก 

รวม 4.15 .62 มาก 
 

จากตาราง 2 พบว ่า ระดับความพ ึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X = 4.15) เม่ือพ ิจารณาแต่ละ 
ด้าน พบว ่าด้านที ่มีค ่าเฉลี่ยส ูงท่ีสุด ได้แก ด ้านว ิทยากร และด้านการให้บรกิารของเจ้าหนาท่ี ด้านการนาความรู้ไป 
ใช ้ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร เรียงตามลาดับ ( X = 4.40, 4.18, 4.15, 4.08, 
3.96) 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพ ึงพอใจ ด้านว ิทยากร 
 

ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

1. สามารถอธ ิบายเน ้ือหาและตอบคาถามไดช้ ัดเจน 
และตรงประเด็น 

4.40 .67 มาก 

2. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.39 .75 มาก 
รวม 4.40 .61 มาก 

 

จากตาราง 3 พบว ่า ผู้เข้าประชุม มีความพ ึงพอใจด้านว ิทยากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40) 
และรายข ้ออยูร่ะหว ่าง ( X = 4.39 – 4.40)  โดยข้อท่ีมีค่าเฉล ่ียส ูงสุด คือ สามารถอธ ิบายเน ้ือหาและตอบคาถาม 
ไดช้ ัดเจนและตรงประเด็น  ( X = 4.40) 
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพ ึงพอใจ ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 
 

ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

1. สถานท่ีและอ ุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ ์มีความ 
เหมาะสม 

3.99 .75 มาก 

2. ระยะเวลาในการส ัมมนาม ีความเหมาะสม 4.05 .81 มาก 
3. อาหารมีความเหมาะสม 3.84 .90 มาก 

รวม 3.96 .73 มาก 
 

จากตาราง 4 พบว ่า ผู้เข้าประชุม มีความพ ึงพอใจด้านด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก  ( X = 3.96) และรายข้ออยู่ระหวา่ง ( X =  3.84 – 4.05) โดยข้อท่ีมีค ่าเฉลี่ยส ูงสุด คือ ระยะเวลา 
ในการสมัมนามีความเหมาะสม ( X = 4.05) และม ีข ้อที ่มีค ่าเฉลี่ยต่ําส ุด คือ อาหารมีความเหมาะสม 
( X = 3.84) 

 

ตาราง 5  ค่าเฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพ ึงพอใจ ด้านการให้บร ิการของเจ้าหน ้าท่ี 
 

ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

1. การบริการและประสานงานของเจ้าหน ้าท่ี 4.10 .77 มาก 
2. การใหค้าแนะนาหร ือตอบข้อซ ักถามของ 
เจ้าหน ้าท่ี 

4.26 .71 มาก 

รวม 4.18 .71 มาก 
 

จากตาราง 5  พบว ่า ผู้เข้าประช ุม มีความพ ึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน ้าที ่ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก  ( X = 4.18) และรายข ้ออยู่ระหว ่าง ( X =  4.10 – 4.26) โดยข้อท่ีม ีค่าเฉลี่ยสูงส ุด ค ือ การใหค้ำแนะนาํ 
หรือตอบข้อซ ักถามของเจ้าหน ้าท่ี ( X = 4.26) 

 

ตาราง 6  ค่าเฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพ ึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 

พ ึงพอใจ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้และสามารถบอก 
ประโยชน์/ข้อด ีได้ 

4.15 .79 มาก 

2. สามารถจัดระบบความคิดและพ ัฒนางานอยา่ง 
เป็นระบบ 

4.01 .88 มาก 

รวม 4.08 .79 มาก 
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จากตาราง 6  พบว ่า ผู้เข้าประชุม มีความพ ึงพอใจ ด้านความรู้ความเข ้าใจในภาพรวมอย ู่ในระดับมาก 
( X = 4.08) และรายข ้ออยู่ระหว ่าง ( X = 4.01 - 4.15) โดยข ้อท่ีม ีค่าเฉลีย่สูงส ุด ค ือ  ความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องนี้และสามารถบอกประโยชน์/ข้อด ีได ้( X = 4.15) 

 

ตาราง 7 ค่าเฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพ ึงพอใจ ด้านการนาความรูไ้ปใช ้
 

ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

1. สามารถนาความรู้ที ่ได้รบัไปประยุกต ์ใช้ในการ 
ปฏ ิบัติงานได้ 

4.17 .79 มาก 

2. ความม่ันใจและสามารถนาความรู้ท่ีได้รบัไปใช ้ได้ 4.13 .88 มาก 
รวม 4.15 .64 มาก 

 

จากตาราง 6  พบว ่า ผู้เข้าประชุม มีความพ ึงพอใจ ด้านการนาความรูไ้ปใช ้ในระดับมาก  ( X = 4.15) 
และรายข ้ออยูร่ะหว ่าง ( X = 4.13 - 4.17)  โดยข้อท่ีม ีค่าเฉล ่ียส ูงสุด คือ สามารถนาความรู้ท่ีได ้รับไปประย ุกต ์
ใช ้ในการปฏ ิบัติงานได ้( X = 4.17) 
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2. กิจกรรมส ่งเสรมิกิจกรรมทําความด ีเพ ่ือสาธารณะแบ ่งป ัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยย ึดหลักพอเพ ียง 
ม ีว ิน ัย สุจริต จิตสาธารณะ พทุธธรรมนาโรงเรียนสุจริต  ประกอบไปดว้ยกิจกรรม ดังนี ้

1) กิจกรรมพ ุทธรรมนำโรงเรียนส ุจริต โดยจัดอบรมเชิญปฏ ิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
เรื่องสจุริต พ ัฒนาว ัด ทาบุญ ฟ ังธรรมและเจร ิญจิตภาวนาตามแนวทางคาสอนของพระพ ุทธศาสนา เพื ่อให้มีจิตใจ 
ตั้งม่ันในความส ุจริต 

2) กิจกรรมส ่งเสร ิมและพ ัฒนาความม่ันคงทางจติใจ โดยจัดกิจกรรมทาบุญต ักบาตร 
ฟ ังพระธรรมเทศนา และปฏบิัตธิรรม ในว ันพระและว ันสำค ัญ 

3) กิจกรรมส่งเสร ิมการทำความด ีมีจ ิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาและทําความ 
สะอาดสถานท่ีทำงาน อาคารสถานท่ี บร ิเวณและพ ้ืนท่ีภายนอกภายในสํานักงาน 

4) สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรม 
การดำเน ินงาน 

กิจกรรมน ้ีมีวัตถุประสงค์เพอปล ูกฝ ังคานยมความซ ่ือส ัตย ์ส ุจร ิตให ้เป็นวิถ ีชีวิตของบ ุคลากร 
โรงเรียนบ้านละเอาะ และเพ่ือสง่เสร ิม พ ัฒนาให้บ ุคลากรของโรงเรียนบ้านละเอาะ  ปฏ ิบัตภิารกิจราชการภายใต้ความ
ส ุจริตโดยได้ดําเนินการพัฒนา บคุลากรของโรงเรียนบ้านละเอาะ มีผูเ้ข ้าร่วมโครงการ จานวน 36 คน โดยได้ 
ดำเนนิการในระหว ่างว ันท่ี 5-9 กรกฎาคม 2561 ในชื่อกิจกรรมพุทธรรม นําโรงเรียนสจุริต โดยจดัอบรมเชิง
ปฏ ิบัตกิาร สัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่งสจุริต พ ัฒนาว ัด ทาบุญ ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาตามแนวทางคำสอน
ของ พระพ ุทธศาสนา เพ ่ือให้มีจิตใจ ตัง้ม่ันในความส ุจร ิตใช ้ระยะเวลาในการดาเน ินก ิจกรรม จานวน 4 คืน 5 ว ัน ใช ้
งบประมาณ จำนวน 185,060 บาท ณ วัดป ่าภูหล ่น จ ังหวดอุบลราชธานี  วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนา จเจริญ 
วัดป ่าสวนปาล ์ม จังหวัดม ุกดาหาร วัดอภัยดำรงธรรม จ ังหวัดสกลนคร  กิจกรรมส ่งเสร ิมและพ ัฒนาความม่ันคงทาง 
จิตใจ โดยจัดกิจกรรมทาบุญต ักบาตร  ฟ ังพระธรรมเทศนา และปฏิบัตธิรรม ในว ันพระและวนัสําคัญ ใชร้ะยะเวลา ใน
การดําเนนิกิจกรรม จํานวน 12 ว ัน (ชว่งเข้าพรรษา) ม ีผู้เข้ารว่มโครงการ จํานวน 72 คน ใช้งบประมาณ จำนวน 
14,940 บาท  กิจกรรมส ่งเสร ิมการทำความด ีมีจ ิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมพ ัฒนาและทำความสะอาดสถานท่ีทำงาน 
อาคารสถานท่ี บร ิเวณและพ้ืนท่ีภายนอกภายในสานกงานโรงเรียน ใชร้ะยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม จํานวน  3 ว ัน 

 
 

ผลการดาเน ินงาน 
ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทําความด ีเพื ่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก ่ตัว 

โดยยึดหลักพอเพ ียง มีว ินัย ส ุจริต จิตสาธารณะ พุทธธรรมนาเขตสุจร ิต  มีผลการประเม ิน ดังนี ้
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพส ่วนตวัของผ ู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวก ับระดบัความพ ึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตอนท่ี 1 ผลการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 8 จํานวนและรอ้ยละเก่ียวกับข ้อมูลส ่วนบุคคลของผ ู้เข้าประช ุมเชิงปฏ ิบัต ิการ 

ข้อมูลส ่วนบุคคล จานวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 30 41.6

หญิง 42 58.3
รวม 72 100.0

อาย ุ
  

25-35 ป ี 21 29.1
36-45 ป ี 17 23.6
46-55 ป ี 27 37.5
56 ปีข้ึนไป 7 9.72 

รวม 72 100.0
การศ ึกษา 
 ต่ํากว่าปริญญาตรี 6 8.33 
 ปริญญาตรี 34 47.2
 ปริญญาโท 30 41.6
 ปริญญาเอก 2 2.78 
 รวม 72 100.0

0 
 

จากตาราง 8  พบว ่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 สว่นใหญ ่มี
อายรุะหว ่าง 46-55 ป ีคิดเปน็ร้อยละ 37.50  สว่นใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตร ีค ิดเปน็ร้อยละ 
37.22 

 

ตอนท่ี 2 ผลการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลเก ่ียวก ับระดับความพ ึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ตาราง 9 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ความพ ึงพอใจ/ความร ู้ความเข้าใจ/การนำไปใช ้ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

ด้านสภาวะแวดล ้อม (Context Evaluation) 4.80 .61 มากท่ีสุด 
ด้านปจัจ ัยป้อน (Input Evaluation) 4.79 .39 มากท ่ีสุด 
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4.54 .60 มากท่ีสุด 
ด้านผลลัพธ ์(Outcome Evaluation) 4.65 .52 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 .42 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 9  พบว ่าระดับความพ ึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.69)  เม่ือพิจารณา 
แต่ละด้าน พบว ่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทุกด้าน ด้านท่ีมีค ่าเฉลี่ยส ูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล ้อม (Context 
Evaluation) ( X = 4.80) รองลงมาไดแ้ก่ ด้านปัจจ ัยป ้อน (Input Evaluation) ( X = 4.79) ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome Evaluation) ( X = 4.65) ส ่วนด้านท่ีมีค ่าเฉลี่ยน ้อยท่ีสุด ได ้แก ด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) ( X = 4.54) 

 

ตาราง 10 ค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความพ ึงพอใจ ด้านสภาวะแวดล ้อม (Context 
Evaluation) 

 
ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 

พ ึงพอใจ 

1. เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งโดยตรงกับนโยบายของ 
สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ ้ืนฐาน 

4.90 .24 มากท่ีสุด 

2. เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งโดยตรงกับยุทธศาสตร ์
จุดเนน้และมาตรฐานของโรงเรียนบ้านละเอาะ 

4.90 .39 มากท่ีสุด 

3. เป็นโครงการท่ีตอบสนองและแก ้ปัญหาได้ตรงจ ุด 4.65 .45 มากท่ีสุด 
4. เป็นโครงการท่ีกำหนดว ัตถ ุประสงค์ เป้าหมาย 
กิจกรรม ผลผล ิต ผลล ัพธ ์สอดคลอ้งกันอยา่ง 
ช ัดเจน 

 
 
 
 
4.85 

 
 
 
 

.35 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 
5. เป ็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรม ีสว่นรว่ม 
ในการดําเนนิการ 

 
 

4.72 

 
 

.45 

 
 

มากท่ีสุด 
รวม 4.80 .61 มากท่ีสุด 

 

 
จากตาราง 10  พบว ่าระดบัความพ ึงพอใจสภาวะแวดล ้อม (Context Evaluation) ในภาพรวมอย ู่ในระดับมาก 

ท่ีสุด ( X = 4.80) ข้อท่ีมีค ่าเฉล ่ียส ูงส ุด ได้แก เปน็โครงการที ่สอดคลอ้งโดยตรงกับนโยบายของสาน ักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพนฐาน และเป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งโดยตรงกับยุทธศาสตร์ จ ุดเน้นและมาตรฐานของ
โรงเรียนบ้านละเอาะ ( X = 4.90) รองลงมา ไดแ้ก่ เป็นโครงการที ่กําหนด ว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิต 
ผลลัพธ ์สอดคล้องก ันอยา่งชัดเจน  ( X = 4.85) ข้อที ่มีค ่าเฉลี่ยน ้อยท่ีสุด ได้แก ่ เปน็โครงการที ่ตอบสนองและ
แก ้ปัญหาได้ตรงจุด ( X = 4.65) 
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย่สว่นเบ ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพ ึงพอใจ ด้านปัจจ ัยป้อน (Input 
Evaluation) 

 

ความพ ึงพอใจต่อการให้บร ิการ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

1. เป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสม 4.88 .33 มากท่ีสุด 
2. เป็นโครงการท่ีม ีการกำหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
เหมาะสม 

4.85 .81 มากท่ีสุด 

3. เป็นโครงการท่ีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนิน 
โครงการ 

4.69 .90 มากท่ีสุด 

4. เป็นโครงการท่ีมีวธิ ีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม 
เหมาะสม 

 
 

4.72 

 
 

.53 

 
 

มากท่ีสุด 
5. มีการจดับร ิการหร ือสิ่งอํานวยความสะดวกและ สถานทีใ่น 
การปฏิบ ัติกิจกรรมเป็นแหล ่งเรียนรู ้เอ ้ืออำนวยต่อการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 

4.83 

 
 
 
 

.62 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 

 

รวม 
 

4.79 
 

.39 

 

มากท ่ีสุด 
 
 

จากตาราง 11  พบว ่า ระดบัความพ ึงพอใจด้านปัจจ ัยป ้อน (Input Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระด ับมาก 
ท่ีสุด  ( X = 4.79) ข้อท่ีมีค ่าเฉล ่ียส ูงสุด ได้แก เปน็โครงการที ่ได้รับการสน ับสนุนงบประมาณเหมาะสม รองลงมา 
ได้แก่ เปน็โครงการที ่มีการกำหนดระยะเวลาในการดาเนินงานเหมาะสม ( X = 4.85) ข้อที ่มีค ่าเฉลี่ยน้อยที ่สุด 
ได้แก ่ เปน็โครงการที ่มีวธิ ีการ หร ือรูปแบบการจ ัดกิจกรรมเหมาะสม( X = 4.72) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความพ ึงพอใจ ด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) 

 

ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

1. เป็นโครงการท่ีม ีการศึกษาสภาพปัญหาและความต ้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายและมีการออกแบบกิจกรรม/หล ักสูตรให้ 
ตรงกับความต ้องการของกลุม่เป้าหมาย 

4.58 .59 มากท่ีสุด 

2. มีการจัดทํามอบหมายบุคลากร คณะทํางานร ับผ ิดชอบท่ี 
ช ัดเจน 

4.62 .71 มากท่ีสุด 

3. มีระบบติดตาม กําก ับ ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมอยา่ง 
ตอ่เนือ่ง 

 
 

4.53 

 
 

.59 

 
 

มากท่ีสุด 
4. มีการประเมินผลตัวช ้ีว ัดท่ีกำหนดในกิจกรรมอย่างช ัดเจน  

 

4.51 

 
 

.58 

 
 

มากท่ีสุด 
5. มีการว ิเคราะห ์และนําผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม 

 
 

4.48 

 
 

.53 

 
 

มาก 
รวม 4.54 .60 มากท่ีสุด 

 
 

จากตาราง 12  พบว ่าระดบัความพ ึงพอใจด ้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในภาพรวม อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด  ( X = 4.54) ข้อที ่มีคาคะแนนเฉลี่ยส ูงสุด ไดแ้ก่ ม ีการจัดทามอบหมายเจ ้าหน้าท่ี คณะทางานรับผิดชอบท่ี 
ช ัดเจน ( X = 4.62) รองลงมา ได้แก ่ เปน็โครงการท่ีม ีการศึกษาสภาพปัญหา และความต ้องการของกล ุ่มเป้าหมาย 
และม ีการออกแบบกิจกรรม/หล ักสูตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป ้าหมาย ( X = 4.58) สว่นข้อท่ีมีค ่าเฉลี่ย 
น้อยท่ีสุด ได ้แก่ ม ีการวิเคราะห์และนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม 
( X = 4.48) 
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความพ ึงพอใจ ด้านผลลัพธ ์(Outcome 
Evaluation) 

 

ความพ ึงพอใจ X S.D. ระดับความ 
พ ึงพอใจ 

1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้รับการพ ัฒนาและมี
พฤตกิรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ี ดีในการพ ัฒนาคุณล ักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจร ิต 

4.67 .48 มากท่ีสุด 

2. ขยายผลแนวทางการดําเน ินกิจกรรมพ ัฒนาค ุณลักษณะ 5 
ประการส ู่การปฏ ิบัติ 
3. มีรูปแบบการดําเนนิงานเพ่ือพ ัฒนาองค ์กรสู่โรงเรียนสจุริต 
4. บุคลากรสามารถนาความร ู้ท่ีได้รบัไปประย ุกตใ์ช ้ในการ 
ปฏ ิบัติงานได้ 

4.59 
 
 

4.69 
 
 

4.65 

.55 
 
 

.40 
 
 

.50 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

5. บุคลากรสามารถจัดระบบความคิดและพ ัฒนาวิถีการปฏิบัต ิ
ตนได้อย ่างต่อเน ่ืองและยั่งยืน 

4.64 .68 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 .52 มากท่ีสุด 
 
 

จากตาราง 13  พบว ่า พบว ่าระดบัความพ ึงพอใจผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ท่ีสุด  ( X = 4.65) ข้อท่ีมีค ่าคะแนนเฉล ่ียส ูงสุด ไดแ้ก่ มีรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือพ ัฒนาองค ์กรสู่โรงเรียนสจุริต 
( X = 4.69) รองลงมา ได้แก่ บ ุคลากรในโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้รับการ พ ัฒนาและมีพฤติกรรมท่ีเปน็แบบอย่างท่ีดี
ในการพ ัฒนาค ุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสจุริต ( X = 4.67) สว่นข้อท่ีม ีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด ได้แก บุคลากร
สามารถจัดระบบความคิดและพ ัฒนาว ิถีการปฏ ิบัติตนได้อยา่งตอ่เน ่ือง และยั่งยืน ( X = 4.64) 
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3. กิจกรรมพ ัฒนาเกณฑ ์มาตรฐานการประเมินดา้นค ุณธรรมและความโปร ่งใสใน 
การดำเน ินงาน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 2018) มี
รายละเอ ียด กิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี ้

1) ประชุมเช ิงปฏ ิบัติการสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานการประเม ินด้านคุณธรรม 
และความโปร ่งใสในการดําเน ินงานของโรงเรียนบ้านละเอาะ 

2) รวบรวมข ้อมูลตามแบบสํารวจใช ้หล ักฐานเช ิงประจกัษ์ (Evidence-Based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเตรียมเอกสารใหส้อดคล ้อง 
กับ EB1-EB12 

 

 
การดาเน ินงาน 

3) สรุปผลและรายงานผล 

ได้จัดการประช ุมชีแ้จงและสร ้างความเข ้าใจเกณฑ ์มาตรฐานการประเมินด้านค ุณธรรม และความโปร ่งใสใน
การดําเน ินงานของโรงเรียนออนไลน ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online 2018) ตามแนวทางการประเมินของสถานศึกษา คณะกรรมการป้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ ่ือใช้เปน็เครื่องมือการประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนนิงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการรณรงค ์และเสริมสร ้างวฒันธรรมขององค ์กร ให้ความสำคัญก ับการ ดําเนินงานท่ีม ีความ
โปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจรติในการปฏ ิบัตงิาน ว ัฒนธรรมคุณธรรมใน องค ์กร และคุณธรรม
การทํางานในโรงเรียนบ้านละเอาะ จนนําไปสู่การขยายผล เพ ่ือพ ัฒนาและยกระดับค ุณธรรมและความโปร ่งใสของ
โรงเรียนบ้านละเอาะจนประสบความสําเร ็จ  งบประมาณท่ีได้รับจดสรร จานวน 5,000 บาท ใช ้เป็นค่าใช้จ ่ายในการ
ปฏ ิบัติงานนอกเวลา ราชการในการรวบรวม การสแกนเอกสารประกอบการแนบไฟล ์การรายงานข ้อมูลผ ่านระบบ
การประเมินผลออนไลน ์ของสําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ้ันพ ้ืนฐาน 

 
 

ผลการดำเน ินงาน 
จากการดําเนนิกิจกรรมได้รว่มก ันในการข ับเคลือ่นและกำหนดกิจกรรมท่ีสอดคล ้องกับการปฏ ิบัติงาน ดชัน ี

การประเมินและตัวช ้ีว ัดของการประเมิน มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
โรงเรียนออนไลน ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online 2018) มีคะแนนค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานอย ู่ในระดับสงูมาก (90.05) รายละเอ ียด ด ังนี ้
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ตาราง 14 ผลการประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนออนไลน์ ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านละเอาะ 

 

ลาดับ ดัชนี/ตัวช ้ีว ัด/ต ัวชี ้ว ัดย ่อยในการประเมิน 
ค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 

ค ่านาหน ัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนท่ีได ้
(100) 

คะแนนหลัง 
ถว่งนา้หนัก 

1 ความโปร่งใส 
1.1 การเปิดเผยข ้อมูล 
1.2 การมีส่วนรว่ม 
1.3 การจัดซือ้จัดจ ้าง 

26 88.18 
83.94 
80.61 
100.00 

22.93 

2 ความพร้อมรับผิด 
2.1 การดําเนินงานตามภารก ิจ 
2.2 การปฏบิ ัติงานตามหนา้ท่ี 
2.3 เจตจํานงสจุริตของผู้บร ิหาร 
2.4 การจัดการเร ่ืองร้องเรียน 

18 89.25 
97.22 
76.37 
98.12 
80.00 

16.07 

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
การรับสนิบน 
*กรณีจํานวนผ ู้ตอบแบบสำรวจไม ่เป็นไปตาม 
เกณฑ์ 

22 91.20 
91.20 

20.0
6 

 
 

0.00 

4 ว ัฒนธรรมค ุณธรรมในองคก์ร 
4.1 การเสริมสร้างว ัฒนธรรม 
4.2 การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
4.3 แผนป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต 
4.4 การตรวจสอบถ่วงดลุภายใน 

16 88.56 
99.26 
83.09 
76.42 
98.90 

14.17 

5 ค ุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการ 
ปฏ ิบัติงานและให้บร ิการ 
5.2 คุณธรรมการบรหิารงาน 

18 93.45 
89.59 

 
 

98.08 

16.82 

คะแนนค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงาน 90.05 
ท่ีมา : รายงานผลประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนออนไลน์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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จากตาราง 14  พบว ่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านละเอาะ ใน
ภาพรวม คะแนน 90.05 อยู่ในระดับส ูงมาก โดยมีดัชนีในการประเมินค ุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหนว่ยงานภาครัฐ ที ่มีค ่าคะแนนส ูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ด้านค ุณธรรมการทำงานใน หนว่ยงาน คะแนน 93.45 รองลงมา 
ไดแ้ก่ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏบิ ัติงาน คะแนน 91.20 ส ่วนดชันีท่ีมี ค่าคะแนนน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความ
โปร ่งใส คะแนน 88.18 แต ่เม่ือจำแนกเป็นรายตวัช ้ีว ัด พบว ่า ตวัช ้ีว ัดท่ีมีค ่าคะแนนส ูง ท่ีสุด ได้แก การจัดซ ้ือจัดจ้าง 
คะแนน 100 รองลงมา ได ้แก  การเสริมสร้างว ัฒนธรรม คะแนน 99.26 สว่นตวัช ้ีว ัดท่ีมี ค่าคะแนนน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
การปฏ ิบัติงานตามหน้าท่ี คะแนน 76.37 

 
 
 
 

4. กิจกรรมสรา้งสือ่ประชาส ัมพันธ ์แนวสรา้งสรรค ์เพื่อให ้เข้าถึงได้ง่าย นา่สนใจและกระตุ้นให้ประชาชน 
รู้สึกร ่วมเป็นส ่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  มีรายละเอ ียดกิจกรรม ดังนี้ 

1) ผลิตส ่ือว ีดิทัศน์รณรงค์ต ่อต้านทุจริต 
2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องส ่ือว ีดิทัศน ์ท่ีเก ่ียวข้องก ับการรณรงค์ต ่อต้าน 

ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเน ินงาน 

 
 

3) คํานวณปริมาณพ ้ืนที ่ในการจ ัดเก็บ 
4) จัดหาและออกแบบหน้าปกแผน่ดวี ีดพีร้อมกลอ่งบรรจุ 
5) บันทึกและจัดทาสาเนาแผ่นดวี ึด ี
6) นําไปเผยแพร่ประชาสมัพ ันธ ์ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผล 

การดําเน ินก ิจกรรมสร ้างส ่ือประชาส ัมพ ันธ์แนวสร ้างสรรค์ ม ีวัตถ ุประสงค ์เพ่ือผล ิตส ่ือวีด ิท ัศน ์รณรงค ์ต ่อต ้าน 
ทุจริต ให้เกิดความเช ่ือม่ันในกระบวนการทางานด้านการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณท ่ีได ้รับจดสรร 
จานวน  20,000 บาท เปน็ค่าจ้างจัดทาสําเนาแผ่นดวี ีด ีพร ้อมหน้าปกและกล ่อง โดยคณะทางานได้รวบรวมสื่อ 
ว ีด ิท ัศน์ ที ่ผล ิตไว้แล ้ว นำมาบรรจ ุลงในแผน่ด ีว ีด ี ต ิดหน ้าปกพร ้อมกล ่องบรรจุ  1 ชด ๆ ละ 2 แผ ่น จานวน 400 
แผ ่น  และได ้ นำไปเผยแพร ่ให ้ก ับบุคลากรและหน่วยงานราชการในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอน้ําเกลี้ยง 
และหน ่วยงานที ่เกี ่ยวข ้องเพ่ือใช้เป ็นส ่ือประชาส ัมพันธ์และเพ่ือใช้ในการจ ัดการ เรียนการสอนตอ่ไป 

 

 

ผลการดำเน ินงาน 
โรงเรียนบ้านละเอาะ ม ีส ่ือวีด ิท ัศน ์รณรงค ์ต ่อต ้านท ุจริตเพ่ิมขึ ้นอีกหนึ่งช ่องทาง บุคลากรและหน่วยงานราชการ

ในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอน้ําเกลี้ยง สามารถใชส้ ่ือวีดิท ัศน์ชว่ยรณรงค ์ต่อต้านทุจร ิตและเสริมสร้างภาพ
ล ักษณะท่ีด ีใหแ้ก ่องค ์กรได ้อย ่างมีประสิทธ ิภาพ  และผูบ้ริหารสถานศ ึกษา ข้าราชการคร ูพนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
บคุลากรหน่วยงานอ่ืน รับรูบ้ทบาทหน้าท่ีและการดําเนินงานในด้านการส ่งเสร ิมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
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บทที ่ 5 อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ 

 
 

การดําเนินงานโครงการเสรมิสร ้างค ุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภ ิบาลในสถานศ ึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ก ิจกรรมโรงเรียนสจุริต) สามารถสรุปผล อภ ิปรายผลและข ้อเสนอแนะจากผลการ ดําเนินงาน ดังนี้ 

สรุปผลการดำเน ินงาน 
1. กิจกรรมการประช ุมเชิงปฏ ิบัต ิการ “การกระทําที่ถ ือเป็นเร ่ืองประโยชน์ทับซอ้น 

ของบ ุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะ” ม ีความรู ้ความเข้าใจในการกระทาท่ีถือเป็นประโยชน์ทับซอ้น ประโยชนส์ ่วน 
ตน ประโยชนส์ ่วนรวม และสามารถนำไปประย ุกตใ์ช ้ในการปฏ ิบัติงานได ้ในภาพรวมของโครงการนีผ้ ู้รว่มก ิจกรรมมี 
ความพ ึงพอใจอย ู่ในระดับมาก และประเดน็ท่ีใหค้วามพ ึงพอใจมากท่ีสดุคือ ด ้านว ิทยากร สามารถอธ ิบายเน ้ือหาและ 
ตอบคำถามไดช้ ัดเจนและตรงประเด็น ส ่วนประเด็นที ่มีความพ ึงพอใจน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 
เก่ียวกับอาหารและเครือ่งดืม่ในการบริการ 

2. กิจกรรมส ่งเสร ิมกิจกรรมทาความด ีเพ ่ือสาธารณะแบ ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดย 
ยึดหล ักพอเพ ียง มีวินัย ส ุจริต จิตสาธารณะ พุทธธรรมนาเขตสจุรติบุคลากรในโรงเรียนบ้านละเอาะได้ประพฤต ิปฏ ิบัติ
ตนตามก ิจกรรมทาความด ีเพื ่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพ ียง มีว ิน ัย ส ุจริต จิตสาธารณะ
ตามก ิจกรรมที ่ได้กําหนดข้ึนในภาพรวมของกิจกรรมนี้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมม ีความพ ึงพอใจอยู่ในระดับมากท ่ีสุด ด้าน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นโครงการท่ีสอดคล ้องโดยตรงกับนโยบายของสานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ ้ืนฐาน และเป็นโครงการท่ีสอดคล ้องโดยตรงกับยุทธศาสตร ์จุดเนน้และมาตรฐานของโรงเรียน 
บ้านละเอาะ สว่นประเด็นท่ีมีความพ ึงพอใจน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การวิเคราะห์
และนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมาใช ้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม 

3. กิจกรรมพ ัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านค ุณธรรมและความโปร ่งใสใน 
การดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 2018)  มีคะแนนค ุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านละเอาะ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีดัชน ีในการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ ท่ีมีค ่าคะแนนส ูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ด้านค ุณธรรมการ
ทำงานในหน ่วยงาน สว่นดชันีท่ีมีค ่าคะแนนน ้อยท่ีสุด ได้แก ความโปร่งใสและเม ่ือจําแนกเปน็รายตวัช ้ีว ัด พบว่า ตวัช ้ีว ัด
ท่ีมีค ่าคะแนนส ูงท่ีสุด ได้แก ่ การจัดซ ้ือจดัจ้าง ส ่วนตวัช ้ีว ัดท่ีมีค ่าคะแนน 
น้อยที ่สุด ได ้แก่ การปฏ ิบัติงานตามหน้าท่ี 

4. กิจกรรมสร้างส ่ือประชาส ัมพ ันธ ์แนวสร ้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง ่าย น ่าสนใจและ 
กระตุ้นให้ประชาชนรูส้ ึกร่วมเปน็ส ่วนหน ่ึงในการต่อต ้านการทุจรติโรงเรียนบ้านละเอาะ มีสื่อวีดิท ัศน์รณรงค์ต่อตา้น
ทุจริตเพิ ่มข ้ึนอ ีกหนึ่งช ่องทาง สถานศ ึกษาสามารถใช ้ส ่ือว ีดิทัศนช์ ่วยรณรงค ์ต่อต้านทุจริตและเสริมสร้างภาพลักษณ์ท ่ีดี
ใหแ้ก่องค์กรได ้อย่างมีประสิทธภิาพ และผู้บรหิารสถานศึกษา ข้าราชการคร ูพนักงานราชการ ล ูกจ้าง และบุคลากรใน
สงักัด รับรูบ้ทบาทหน้าท่ีและการดําเนินงานในด ้านการส่งเสริมจรยิธรรม 
และตอ่ต้านการทุจริต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เพ ่ิมข ้ึน 

 
อภ ิปรายผลการดำเน ินงาน 

1. ผลท่ีปรากฏต่อบุคลากร 
บุคลากรม ีคุณลกัษณะ 5 ประการตามตวัช ้ีว ัดของโรงเรียนสุจร ิตและปฏิญญาโรงเรียนสจุริตใน  
5 ประการ 

 

 

1.1 ทักษะการคิด  สามารถวางแผนและคิดเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตดัสนิใจ และแก่ 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 

1.2 มีวินัย มีการรักษาว ินัยในตนเอง มาทํางานก่อนเวลา และตรงตอ่เวลาเพ ่ิมมากข ้ึน 
1.3 ซือ่สัตย ์สจุริต  มีความรบัผิดชอบต่อการปฏ ิบัติงานของตนเองดว้ยความซื่อสัตย์ 

สจุริต โปร่งใส และม ีสว่นร ่วม 
1.4 ความพอเพ ียง มีความพอเพียง และดารงช ีว ิตบนพ้ืนฐานของความพอเพ ียง 

ประหยัด ดูแลรกัษา และใช ้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค ่า 
1.5 จิตสาธารณะ มีจิตอาสาในการปฏบิ ัติงานทั ้งในงานราชการและงานอ ่ืน ๆ ให้ 

ความรว่มม ือ และอาสาช ่วยเหล ืองานดว้ยความเต ็มใจ 
2. ผลท่ีปรากฏต่อโรงเรียนบ้านละเอาะ 

ประสิทธภิาพในการปฏบิ ัติงานของโรงเรียนบ้านละเอาะมีเพ่ิมมากข ้ึน ระดับความพ ึงพอใจของผู้ใช ้บริการ 
มีเพ ่ิมข้ึน 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นโครงการที ่ควรส ่งเสร ิมให ้มีการดําเนนิการอย ่างต่อเน ่ืองเพ ่ือให้เกิดความยั่งยืนและเป ็นว ิถีชวี ิต 

ของคนในองค ์กร และเปน็อ ัตลักษณ ์ของโรงเรียนบ้านละเอาะ 
2. ควรเพ่ิมก ิจกรรมในการดาเน ินงานในการพ ัฒนาค ุณลักษณะ 5 ประการเพ่ือใหเ้กิดความ 

หลากหลาย โดยกําหนดเปน็โครงการท่ีจะพ ัฒนาในแผนปฏิบัต ิการประจําป ีงบประมาณต ่อไป 
3. โครงการท่ีม ีการศึกษาสภาพป ัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและมีการออกแบบ 

กิจกรรม/หลักสูตรให ้ตรงกับความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 
4. ควรมีระบบติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมอย ่างตอ่เน ่ือง ม ีการประเมินผล 

ตวัช ้ีว ัดท่ีกำหนดในกิจกรรมอย ่างชัดเจน และมีการว ิเคราะห์และนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผลมา 
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม 

5. ควรมีการจัดระบบงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏ ิบัติงานและการสรุปผล รายงาน 
ผลการปฏบิ ัติงานของบุคลากรควรจัดทําให้เป็นปัจจุบัน มีข ้อมูล แนวทาง และบทสรปุของงานท่ีปฏิบัติ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะ
ผู้จัดทํา 

 
 

  

1. นายประสาท เครื่องทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ ประธานกรรมการ 
2. นายสว่าง  แพงศรี  ครชูํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายสนิท  ทองทวี  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายไพโรจน์  บุตะเคียน ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสาวอนันตยา  นันทะเสน ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางจรัสศรี  รายระยับ ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางจารุวรรณ  ทองทวี  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8.  นางวิไลลักษณ์  ลุนศรี ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางราตรี  สุทธาบุญ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายนพดล  ดาวเรือง     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายประยงค์  ศรีโนนลาน ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวกนกวรรณ  แพ่งสภา  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางกฤตติมา  ศรวิชัย  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางอุไรวรรณ  ดาวเรือง  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางสาวสุทธิกานต์ อินทรวงษ์โชติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
16. นางสาวขนิษฐา  นามโคตร คร ู     กรรมการ 
17. นายกฤษกร บุญญาพฤกเศรษฐ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
18. นางสาวเอมอาพร  จันดวงศรี ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
19. นางสาวอุไรวรรณ  หงษ์อินทร ์ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
20. นายธีรศานต์  บุตะเคียน ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
21. นายปรีชาพล  ขันเขต  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
22. นายสุวรรณ  จรัญญา  ช่างไม้ ๓    กรรมการ 
23. นายจําปา  สาระมู  นักการภารโรง    กรรมการ 
24. นายนิกร  วงษ์ทอง  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
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