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ค าน า 

           รายงานผลด าเนินการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด าเนินการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ .ศ. 2560-2564) และ
เป็นไปตามแนวทางการจัดท า งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัด
เขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความ
เป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA ) ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขา
วิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน   และข้อมูลชื่อโครงการ   ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย   และงบประมาณขอขอบคุณ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนส าเร็จ เพ่ือ
เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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สารบัญ 
เรื่อง             หน้า 

                                                                                       
ค าน า                                                                                                                ก  
สารบัญ                         ข 
ส่วนที่ ๑   บทน า                  

   ความเป็นมา                      ๑      
    ข้อมูลของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ           ๒ 
ส่วนที่ ๒   บริบทที่เกี่ยวข้อง               ๘ 
    ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี              ๘      
    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์             ๑๐ 
ส่วนที่ ๓   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      ๒๑ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      ๒๖ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม          ๓๐ 

ส่วนที่ ๔   ผลการด าเนินงาน          ๓๒ 
   - กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส            ๓๒ 
   - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                 ๓๗ 
             (ITA)ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   - กิจกรรมท าความดีเพ่ือสาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัว โดยยึกหลักพอเพียง        ๓๗ 
              มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ              
            - โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและ           ๓๘ 
              ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   - กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ             ๓๙ 
              ประจ าปี ๒๕๖๓ 
   - กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์สร้างสังคมไม่ตนต่อการทุจริต        ๔๐ 
   - กิจกรรมการจัดท าช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการต่อต้าน    ๔๑ 
              การทุจริตโดยการมีส่วนร่วม ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
   - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     ๔๒ 
              ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)



๑ 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ความเปน็มา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึ กในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560– 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่
จริงต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการองค์กร
สาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ



๒ 

 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมี
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ฉบับนี้ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญอังส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานลดน้อยลง 

ข้อมูลของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ความ 
รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านควนโต๊ะปัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแคสูง หมู่ที่ 4 บ้านเขาวิเศษ หมู่ ที่ 8 
บ้าน ฉาง หมู่ที่  14 บ้านควนขวาง หมู่ที่  15 บ้านหนองหอยโข่ง หมู่ที่  18 บางโผ๊ะ ตามภารกิจมี
สถานศึกษาท่ีต้อง รับผิดชอบ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3.1 ที่ตั้งส านักงาน 
259 หมู่ที่ 4 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 

โทรศัพท์  075-291401  โทรสาร  075-291401 Website:  www.watkhaowiset.ac.th 
E-mail address : kaowiset_school@hotmail.com 
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3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
 นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
 นายสุวิชา  คีรีรัตน ์

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
1. นางทัศนีย์ เต็มแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2. นางสิรินยา คงประสม   รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
3. นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว  กรรมการ 
4. นางนพวรรณ ศรีเมฆ   กรรมการ 
5. นางโฉมวิลัย นวลนาค   กรรมการ 
6. นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์  กรรมการ 
7. นางนิภาพร   รอดราวี   กรรมการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 1. นายวิชัย ราชบุตร     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 2. นายวิทยา คงหมุน   รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 3. นางจ าเนียร ราชบุตร   กรรมการ 

4. นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว  กรรมการ 
 5. นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง  กรรมการ 
 6. นางบุญรักษ์   สุทธิเลิศ   กรรมการ 
 7. นางศิริวรรณ   เห้งศรีป้อง  กรรมการ 
 ๘. นางชุลีภรณ์   จ าปา   กรรมการ 
 ๙. นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง  กรรมการ 
 1๐. นายพิชญะ ทองอ่อน   กรรมการ 
 ๑๑ นางสาวกุลนิธี   คาดิรันต์  กรรมการ 
 ๑๒. นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง  กรรมการ 
 ๑๓. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว   กรรมการและเลขานุการ  

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 1. นายสุรชัย   ทองอ่อน   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 2. นางศิริวรรณ   เห้งศรีป้อง   รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๓. นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวมานิตา   พานชาตรี  กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1. นางสุพรรณี สีนา    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 2. นางปริมภาพร แกล้วกล้า  รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 ๓. นางสาววารุณี   เกาะสมัน  กรรมการ 
 ๔. นาวสาวเรณู   ยอมใหญ่  กรรมการ 
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 ๕. นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล  กรรมการ 
 ๖. นางสุชาดา  ผลชอบ   กรรมการ 
 ๗. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ   กรรมการ 
 ๘. นางสาวภาณี คงประสม  กรรมการและเลขานุการ 

โรงเรียนบ้านวัดเขาวิเศษ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ 

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน การศึกษา 
๕. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เพ่ือ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับชองชุมชน

สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม 

2. นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถใน การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อม ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับชอง
ชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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ค่านิยมองค์กร 
Good System Good Discipline Quality Focus 
ระบบดี มีวินัย ใส่ใจคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 : เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้
ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรม
เครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสถานศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานสึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
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  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3  เครื่องมือ ได้แก ่
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

คะแนนภาพรวมของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปี พ.ศ. 25๖๓  
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA) ปีงบประมาณ 25๖๓ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปีงบประมาณ 25๖๓ แสดงดังนี้ 
 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ผลคะแนน ITA 

ปี 6๓ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๙๑.๑๒ 

 คะแนนรายดัชนีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปี พ.ศ. 256๓ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษรายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ แสดงรายละเอียดดังนี้ 
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โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ๙๑.๑๒ 100.00 98.63 100.00 ๙๙.๘๑ ๙๙.๖๒ ๙๖.๔๙ ๙๕.๙๓ ๙๕.๘๖ ๗๔.๕๖ ๘๗.๕๐ 

 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขาวิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ 

       การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓   มี
แนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
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 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 และ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓   
ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือ
เป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
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 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



๑๐ 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๓) 

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่นแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50 

วัตถุประสงค์หลัก 

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทน

ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการน าเสนอและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 
1.2 การก าหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

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

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการน าเสนอและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ าประชาชน

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่ว
แน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชนจึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง



๑๒ 

 

เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่2ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1.พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

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

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

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

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
เพ่ือให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การเมืองของพรรคการเมืองที่
ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองการใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่3จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรร
มาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการ
ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที3่สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

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



๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที3่สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้

มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

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

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน 
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 



๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนาวิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริตค.ศ. 
2003 (UnitedNations 
Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation)การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 



๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส(Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

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

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท า
ความผิดให้สาธารณชนรับทราบ
และตระหนักถึงโทษของการ
กระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย” 
 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกาท างาน
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

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

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

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

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงตอ่สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท

กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและ
เจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไข
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ให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่
ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการใน
ประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้
สามารถด าเนินการได ้

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามท่ีชุมชน
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
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ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้ว
มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่าง

เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส 

และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้
โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา
เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการ
สนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้
 (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บนพื้นฐานบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ  (Mission) 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชอง

ชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์  (Goal) 
 1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี                
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม 
 2. นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถใน   การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่
ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  
 5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชอง
ชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมี
วินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไป
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. เสริมสร้าเจตจ านง 
บริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตยส์ุจรติ และ
ก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการ ด่าเนิน
งาน 
 

1. การประกาศ 
เจตจ านง/ก าหนด 
นโยบายคณุธรรม
และ ความโปร่งใส 
- การประกาศ
เจตจ านง การ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศ
นโยบาย คณุธรรม
และความ โปร่งใสใน
การ 
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีประกาศ
เจตจ านง และ
ก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานอย่าง 
ครบถ้วน 
 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒. สร้างจิตสานึกท่ีตัว 

บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้ 
ด ารงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมี 
เกียรตภิูม ิ

 

๒.ปลูกฝังและสรา้ง 
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน 
ต่อการทุจรติและ 
สามารถคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การเสรมิสร้าง 
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1. ร้อยละ 100 ของ 
จ านวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความตระหนักรู้ และ 
ได้รับการปลูกฝังให้มี 
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ ยอมรับการทุจริต 

๗,๐๐๐ 
 

 ๓. ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้าน การทุจริต 

 

4. ส่งเสริมกจิกรรม
ท า ความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็น แก่ตัว 
โดยยดึหลัก พอเพียง 
มีวินัย สุจรติ จิต
สาธารณะ 

4. ร้อยละ 100 ของ
จ านวนบุคลากรที่ 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ 
จริยธรรมและ
สามารถ น าความรู้ที่
ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติ หน้าที ่

- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1.โรงเรียนวัดเขา 
วิเศษ มีผลการ 
ประเมิน คณุธรรม
และความ โปร่งใสใน
การ ด าเนินงาน
เป็นไปตาม เป้าหมาย 
หรือสูงกว่า เป้าหมาย 
เพื่อ ผลักดันใหด้ัชนี 
ภาพลักษณคอร์รัป

1. พัฒนาและ 
ยกระดับการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 

1. เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจมาตรฐาน 
การประเมินดา้น 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน (ITA) 
- การประชุมเตรียม 
ความพร้อมการ 
ประเมินคุณธรรมและ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย การ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของ 
โรงเรียนวดัเขาวิเศษ 
(ITA) สูงขึ้น 
 
 
 
ค่าคะแนนเฉลี่ย การ

๘,000 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ชัน (CPI) ของ
ประเทศ ไทยเพิ่ม
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. ขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

ความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของ 
โรงเรียนวดัเขาวิเศษ 
- การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของ 
โรงเรียนวดัเขาวิเศษ 
(ITA) 
2. การจดัท า 
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริตของโรงเรยนวัด 
เขาวิเศษ ประจ าปี 
2563 

ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของ 
ห้องเรียนในสังกัดไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
2. โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
มีแผนปฏิบตัิการ
ป้องกัน การทุจริต 
ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 3. สรา้งการรับรู ้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ 
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

3. พัฒนาเสริมสร้างสื่อ 
ประชาสมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์ เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ 
ผู้ปกครองรูส้ึกร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต “โรงเรียน ยุค
ใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจรติ 
Zero Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“โรงเรียน .Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ ประชาสม
พันธ ์
- คู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL ประจา่ปี 
2563 
- เว็บไซต์ โรงเรียนวดั 
เขาวิเศษ 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ ใน
ด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู ้
 
 
 
 
 
 

๒,000 
 
 
 

2. เสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์ทีด่ี ใน
องค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท่า
งาน ด้านการ
ป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 



๒๕ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้ 
เหมาะสม สอดคล้อง 
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 
ระดับ 
5. พัฒนา วิเคราะห์ 
และบูรณาการระบบ 
การประเมินดา้น 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
โรงเรียนใหสู้งขึ้น 

4. การจัดท าและเนิน  
การตาม ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มีส่ วนร่วมของ ผู้ รับ   
บริการและผู้มีส่วน ได้
เสีย 
5 . พั ฒ นาศั กยภ าพ 
บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร 
ปฏิบัติงานรองรับการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส กิจกรรม
ประชุมเชิง ปฏิบัติการ
เกณฑ์ มาตรฐานการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

4. ร้อยละ 100 ของ
ความ  พึ งพ อ ใจขอ ง
ผู้รับบริการ ต่อระบบ
บ ริ ห ารจั ด ก าร  งาน
สื่อสารเพื่อต่อต้าน การ
ทุจริต (ช่องทาง/ การ
น าเสนอข้อมูล) 
5. ดั ชนีการประเมิน 
คุณ ธรรม แล ะค วาม 
โปร่งใสของโรงเรียน 
วั ด เ ข า วิ เ ศ ษ  ( ITA) 
ระดับสูง ข้ึน 

๕,000 



๒๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. 
6๒ 

พ.ย. 
6๒ 

ธ.ค. 
6๒ 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

1. การประกาศเจตจ านงการ 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติ/ประกาศก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงาน 

ประกาศเจตจ านง/ 
นโยบายคณุ  ธรรม และความ
โปร่งใสใน การด าเนินงาน 
ของ โรงเรียนวัดเขาวเิศษ 

โรงเรียนวดัเขาวิเศษ 
มีประกาศ
เจตจ านง/ 
นโยบายคณุ  ธรรม 
และความโปร่งใสใน 

-    

         

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2. ปลูกฝังและสร้างจติส านึก และ
ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อ
การทุจริตและสามารถ คิด
แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวมและไม่ กระท าการใด 

2. ร้อยละ 100 ของจ านวน
บุคลากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความตระหนักรู้ และได้รับ
การ ปลูกฝังให้มีทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ไม่ ยอมรับการทุจรติ 

บุคลากรในโรงเรยน 
มีจิตสานึกและ 
ค่านิยมการต่อต้าน 
และไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 

๗,๐๐๐             กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๓. ส่งเสริมกิจกรรมท า ความดี 
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลด
ความเห็น แก่ตัว โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 

๔.ร้อยละ 100 ของจ านวน
บุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา
ความรู้ เกี่ยวกับคณุธรรมและ 
จริยธรรมและสามารถ น า
ความรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

บุคลากรในสังกัด 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

             กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



๒๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. 
6๒ 

พ.ย. 
6๒ 

ธ.ค. 
6๒ 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

๔. เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจมาตรฐาน การประเมิน
ด้าน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ ด าเนินงาน (ITA) 
๔.๑ การประชุมเตรียม ความ
พร้อมการ ประเมินคณุธรรม
และ ความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของ โรงเรียนวดัเขา
วิเศษ 
๔.๒ การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของ โรงเรียนวดัเขา
วิเศษ (ITA) 

๔. ค่าคะแนนการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของ
โรงเรียนวดั เขาวิเศษ
และ หอ้งเรียน (ITA) 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน คณุธรรม
และความ โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ โรงเรียน
วัดเขาวิเศษ เป็นไปตาม 
เป้าหมายหรือสูง กว่า
เป้าหมาย และ ของ
ห้องเรียน สังกัด สูงกว่า
ร้อยละ80 เพื่อผลักดันให้
ดัชนี ภาพลักษณคอร์รัป
ชัน  
(CPI) ของประเทศไทยเพิม่
สงขึ้น 

 
 
 

 
๘,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

   

    

 

    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๘ 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. 
6๒ 

พ.ย. 
6๒ 

ธ.ค. 
6๒ 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

๕. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ประจ าปี 2563 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 2562 

โรงเรียนวดัเขาวิเศษ มี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทจุริต ประจ าปี 
2563 

-    

         

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๖. พัฒนาเสริมสร้างสื่อ 
ประชาสมพันธ์แนว
สร้างสรรค์สร้างสังคมไม่ทน
ต่อการ 
ทุจริต 

สื่อประชาสัมพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจรติเพื่อ
สร้างการรับรู้และไม่ทนต่อ
การทุจริต 
 
 

เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการ
ท างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการ ทุจริต 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

    

        

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. 
6๒ 

พ.ย. 
6๒ 

ธ.ค. 
6๒ 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

8. การจัดท าช่องทางการ 
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
การบริหารจัดการต่องต้านการ
ทุจริตโดยการ มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสีย 

ร้อยละ 100 ของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
(ช่องทาง/การน าเสนอ
ข้อมูล) 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ ระบบ
บริหารจดัการ 
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
(ช่องทาง/การ
น าเสนอข้อมูล) 

-     

        

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ค่าดัชนีการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของโรงเรียน
วัดเขา (ITA) 

ดัชนีผลการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของ 
โรงเรียนวดัเขาวิเศษ 
สูงขึ้น 

๕,๐๐๐    

     

 

   

กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป 



๓๐ 

 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.256๓) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 

1. การประกาศ เจตจ านง/ก าหนด นโยบายคณุธรรมและ ความโปร่งใส 
 

- 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2. ปลูกฝังและสร้าง จิตส านึกและค่านิยม การต่อต้านและไม่ทน ต่อการทุจริตและ สามารถคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน
และ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗,๐๐๐ 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๓. ส่งเสริมกจิกรรมท า ความดี เพือ่สาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็น แก่ตัว โดยยึดหลัก พอเพียง มีวินยั สุจรติ จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



๓๑ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ.256๓) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ 
การศึกษา มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน การประเมินด้าน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ด าเนินงาน (ITA) 
- การประชุมเตรียม ความพร้อมการ ประเมินคณุธรรมและ ความโปร่งใสใน การด าเนินงานของ โรงเรยีนวัดเขาวิเศษ 

- การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงานของ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ (ITA) 

 
๘,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2. การจัดท า แผนปฏิบตัิการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตของโรงเรยนวัดเขาวิเศษ ประจ าปี 2563 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๓.พัฒนาเสริมสร้างสื่อประชาสมพนัธ์ แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ ผู้ปกครองรู้สึกร่วมเป็น ส่วนหนึ่งใน
การต่อต้าน การทุจริต 

๒,๐๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๔.การจัดท าและด าเนินการตาม ยทุธศาสตร์ประชาสมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของ ผูร้ับบริการและผูม้สี่วน ได้เสีย - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๕.พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการ ปฏิบัติงานรองรับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมประชุมเชิง ปฏิบตัิการเกณฑ์ 
มาตรฐานการประเมิน คณุธรรมและความ โปร่งใสในการ ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๕,๐๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

รวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐  
 

        ลงชื่อ     ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ          ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ       
            (นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว)                                  (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   

ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
        (นายเกือ้กูล  เกื้อบุญส่ง) 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



๓๒ 

 

ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
ตามที่โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเขา

วิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัด
เขาวิเศษประจ าปีงบประมาณ 256๓ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
1. กิจกรรมการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต/ประกาศก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

1.1 งบประมาณ  ไม่ใช้ 
1.2 ระยะเวลาด าเนินการ  ๒  พฤษภาคม  256๓ 
1.3 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.4 การด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ก าหนดให้มีการประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ

โปร่งใส พร้อมจัดท าประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ อย่าน้อย ๒ ภาษา เพ่ือให้บุคลากร
ในสังกัดมีความตระหนัก รู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตและรู้จักคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตใน
หน่วยงาน 

1.5 วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคลให้มีความตระหนัก รู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ด ารง

ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

1.6 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน และมีการประกาศอย่างน้อย ๒  ภาษา 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๙๕  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  มีจิตส านึกและ

พฤติกรรมที่ดี สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์
ทับซ้อน)  และเกรงกลัวในบทลงโทษในการกระท าการทุจริตและรับทราบถึงความเสียหายอันเกิดจากการ
ทุจริต 

1.7 ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษโดยผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ (นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) ได้ประกาศ

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และได้แถลงนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ พร้อมจัดท าประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



๓๓ 

 

ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รู้จัดคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.8 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ      ไม่มี 
1.9 ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตและสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่ท าการใด 

2.1 งบประมาณจ านวน   ๗,0๐๐  บาทงบประมาณใช้ไป จ านวน   ๗,0๐๐  บาท 
2.2 ระยะเวลาด าเนินงาน 1 เมษายน 256๓ 
2.3 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2.4 การด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ก าหนดด าเนินการประชุมอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA)ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  เพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ(โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของโรงเรียนวัดเขา

วิเศษ(โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
3) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ที่น าไปสู่การจัดท ามาตรการในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
4) เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
2.6 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความ

เข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
2.7 ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ด าเนินการประชุมอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และเป็นการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) พร้อมทั้งน าผล
การประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
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ประสิทธิภาพมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เข้าร่วมทุกคน ร้อยละ 
100.๐๐  มีความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)และส่งผล
ใหก้ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
2.8 ภาพกิจกรรม 
 

                              
 
๓. กิจกรรมท าความดีเพื่อสาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัว โดยยึกหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ 

๓.1 งบประมาณโครงการ ไม่ใช้ 
๓.2 ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓.3 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๓.4 การด าเนินงานโครกงาร 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ความ

มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ ในสถานศึกษา   ดังนี้ 
1) มีการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ความมีวินัย สุจริต  

จิตสาธารณะ  
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องคุณธรรม ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
3) น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานในหน้ที่ของตนเอง 
๓.5 วัตถุประสงค์ 

           ๑) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนวัดเขาวิเศษคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ความ
มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  
 ๒) เพ่ือน าคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ความมีวินัย สุจริต จิตสาธารณะไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตหน้าที่ 

 



๔๐ 

 

๓.6 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน โรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน 

 เชิงคุณภาพ 
 ๑) ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ๙๕  ความมีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
 ๓.7 ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา  ความมีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน มีการศึกษาหาความรู้ 
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ความมีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องคุณธรรม ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ของ
ตนเองประสบผลส าเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.8 ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะไม่มี 
 
๓.๙ ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
๔. โครงการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจมาตรฐานการประเมินด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงาน 

๔.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  จ านวน ๑๘,000  บาท 
๔.2 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 256๓ –  30 สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๔.3 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๔.4 การด าเนินงานโครงการ 
-โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และห้องเรียน(ITA) 
 -โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และห้องเรียน(ITA) 
๔.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1)เพ่ือให้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย 



๔๑ 

 

 หรือสูงกว่าเป้าหมาย  
 ๒) เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชัน(CPI)ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

๔.6 เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 
๑) ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง จ านวน  3๕ คน 
เชิงคุณภาพ  

 1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ของโรงเรียน
วัดเขาวิเศษเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ๘๐ 

๔.7 ผลการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และห้องเรียน( ITA) และได้ด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และห้องเรียน(ITA) ผลดังนี้ 

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ของโรงเรียน
วัดเขาวิเศษเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ๘๐ 

๔.8 ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะไม่มี 
๔.๙ ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 

 
๕. กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัตการป้องกันการทุจรติของโรงเรียนวัดเขาวิเศษประจ าปี ๒๕๖๓ 

๕.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ไม่มี   
๕.2 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 256๓  
๕.3 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕.4 การด าเนินงานโครงการ 
-โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม กับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ

จัดท าแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดเขาวิเศษประจ าปี ๒๕๖๓ 
๕.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1) เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดเขาวิเศษประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นไปตาม
แกณฑ์ และความต้องการของโรงเรียน 

 



๔๒ 

 

๕.6 เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 
๑) ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง จ านวน  3๕ คน 
เชิงคุณภาพ  

 ๑) โรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดเขาวิเศษประจ าปี ๒๕๖๓ 
๕.7 ผลการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม กับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ

จัดท าแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดเขาวิเศษประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมาย ร้อยละ๘๐ 

๕.8 ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะไม่มี 
๕.๙ ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

๖. กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์สรา้งสังคมไม่ตนต่อการทุจริต 
๖.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒,๐๐๐ บาท   
๖.2 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
๖.3 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๖.4 การด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ

กระตุ้นให้ผู้ปกครองรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริต มีสื่อ ดังนี้ 
 ๑) สื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์ต่อต้านการทุจริต “โรงเรียนยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero 

Corruption” 
๒) โปสเตอร์“โรงเรียนยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero Corruption” 
๓) สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ 
๔) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อน 
๕) วารสาร Zero Corruption ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๖) เวบไซต์ โรงเรียนวัดขาวิเศษ 
 



๔๓ 

 

๖.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือให้โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้มีสื่อประชาสัมพันธ์ แนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ 
และกระตุน้ให้ผู้ปกครองรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริต 

๖.6 เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 
๑) ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
๑) โรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีสื่อการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดเขาวิเศษประจ าปี ๒๕๖๓ 
๖.7 ผลการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ

กระตุ้นให้ผู้ปกครองรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริต  ร้อยละ๘๐ 
๖.8 ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะไม่มี 
๖.๙ ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๗. กิจกรรมการจดัท าช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ ์การบริหารจดัการต่อต้านการทุจริตโดยการมี
ส่วนร่วม ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

๗.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ไม่มี   
๗.2 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
๗.3 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๗.4 การด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้จัดท าช่องทางประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการต่อต้านการทุจริตโดยการมี

ส่วนร่วม ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในการต่อต้านทุจริต มีช่องทาง ดังนี้ 
 ๑) ผ่าน เวปไซน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 ๒) ผ่าน ไลน์ กลุ่มโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ไลน์กลุ่มห้องเรียน 
๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



๔๔ 

 

๗.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางรับรู้ ข่าวสาร และระบบบริหารจัดการ ของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๗.6 เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 
๑) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ทุกคน 
เชิงคุณภาพ  

 ๑) โรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีช่องทางประสัมพันธ์มี รับรู้ ข่าวสาร และระบบบริหารจัดการของ
โรงเรียน 

๗.7 ผลการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วน

ร่วม ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในการต่อต้านทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 
๗.8 ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะไม่มี 
๗.๙ ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๘. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

๘.1 งบประมาณ จ านวน  5,000 บาท งบประมาณใช้ไป จ านวน  5,000 บาท 
๘.2 ระยะเวลาด าเนินการ  ๕ มิถุนายน 256๓  
๘.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๘.4 การด าเนินงาน 



๔๕ 

 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)วันที่ 5 มิถุนายน 256๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตาม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment:  ITA)ประจ าปีงบประมาณ 256๓ และประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๘.5 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
2) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีความตระหนัก และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง 

เรื่อง ผลประโยชน์ไม่ทับซ้อน 
๘.6 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

 1) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
(บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร : IIT)ทุกคน  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

เชิงคุณภาพ  
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกมีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
 ๒) ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดเขาวิเศษสูงข้ึน   

๘.7 ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ด าเนินการจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตาม

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment:  ITA)ประจ าปีงบประมาณ 256๓ เมื่อวันที่ วันที่ 5 มิถุนายน 
256๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ผลการด าเนินงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) “คะแนน ITA ปี ๒๕๖๓ เท่ากับ 
91.12” เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยค่า
ดัชนีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดเขาวิเศษสูงข้ึน 

๘.8 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ    ไม่มี 
 



๔๖ 

 

๘.9 ภาพกิจกรรม 
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