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ค ำน ำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองเทา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต ๒ ประจ าปีี ๒๕๖๔ ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะทีี่๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ี-ี๒๕๖๔)ีและเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรี์ 
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองเทา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาตีิ นโยบาย และค าสั่งทีี่
เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองเทา ส านักงานเขตพ้ืนทีี่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประจ าปีี ๒๕๖๔ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตรี์
ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต โรงเรียนบ้านหนองเทา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ จน
ส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อัน
จะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 
 

โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ส่วนที ่๑ บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิตีิ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทีิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบใน
วงกว้าง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาตีิ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรากฏในด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีี
ของความเป็นขาราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายี
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัตีิ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที ่๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยใหี้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบ
และกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่องี โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณี์
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทย์ต่อ
ปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของ
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชา
สังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์
ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  ให้รัฐสภาและ
สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนีี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
  
 
 
 



 

 
คณะรัฐมนตรีี  มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ใหม่มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะทีี่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูง
กว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ไดก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีี และแผนปฏิบัติราชการประจี โดยให้ยึด
กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนบ้านหนองเทา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประจ าปีี ๒๕๖๔ ฉบับนี้ 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหนองเทา ประจ าปี ๒๕๖๔ี
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายส าคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตโรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีี๒๕๖๔ีโดย
ก าหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการีด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ า ปี ๒๕๖๔ ทบทวน/ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 

            

๒ จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีี๒๕๖๔ 
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนให้ความคิดเห็น 

            

๓ ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๔ 

            

๕ เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ 
ผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ 

            

๖ จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ชาตีิ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบายี ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ  ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพ่ือให้บรรลีุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาตีิ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๘) ดังนี้ 

 
๑. ด้ำนควำมม่ันคง 

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง 
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 
๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย 

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 



 
 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล 
(๔) การพัฒนาพันธเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 

ศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริมให้

ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 
๓.ีด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ใหม่คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาระบบบูรการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 

(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

๕. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
อุทกภัย อย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

 

๖. ด้ำนกำรปรับสมดลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
แผนกำรศึกษำแหงชำตีิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๘ 
 แผนการศึกษาแหง่ชาตีิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๘ ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ 

 ๑)เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 

๕) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) 

๖) เป้าหมายของการจดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุป้าหมาย ๕๓ 
ตัวชี้วัด 

แผนการศึกษาแห่งชาตีิ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตีิ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ทีี่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ทีี่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ทีี่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 
พันธกิจ 
 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหม่มาตรฐานสากล 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
 ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 

ทีสู่งขึ้น 
 

ยุทธศำสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันี ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่
ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤตกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑.ีปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวแลผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกนัการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวี 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
๒.ีส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ีการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤตกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร 
๒.๖ีพัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓.ีประยุกต์หลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
เรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ีพัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.ีเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ 
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐี การ
แสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 



 
 

การทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มีการนาเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธี์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑.ีพัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
๑.๒ีก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒.ีเร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองี 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

๓.ีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับ
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น 
๓.๒ีประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  
๓.๓ีการส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔.ีพัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณด้านการป้องกนและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 
 

 
 



 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๕.ีส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน
การทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

๖.ีประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการ 
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดใหม่การเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการ
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้
อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขึ้นการก าหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการ
ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ทีี่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑.ีวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานี 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ีพัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ีพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator(PRI) 
๑.๖ีพัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ีก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 

 



 
 

ยุทธศำสตร์ทีี่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

 ๑.๙ีการก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ีการสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ีพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 
๑.๑๓ีบูรณาการการติดตามและประเมินนโการปฏิบัติ 
๑.๑๓ีบูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒.ีการรายงานผลสะท้อนการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

๒.๑ บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 
 
 

๓.ีการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการ
รายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 
 

๔.ีส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะหี์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การ
ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑.ีเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานี
ป้องกันการทุจริต 
 
 

๑.๑ีพัฒนามาตรการเชิงรุกทสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริต 

๒.ีสร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 
 
 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 

๓.ีพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔.ีพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕.ีการพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือ
เชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖.ีสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 
 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง 
 



 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๗.ีพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 
 

๘.ีการพัฒนาระบบและส่งเสริมการ
ด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against  Corruption 
: UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการ
ป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
การตัดสินคัดและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑.ีปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒.ีปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 
 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคนจากการทุจริต 
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓.ีปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา
กลไกพิเศษในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

๔.ีตรากฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทนต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัตการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕.ีบูณาการข้อมูลและข่าวกรองใน
การปราบปรามการทุจริต 
 

 
 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 



 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

 ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖.ีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ไดี้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗.ีพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘.ีการเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระท าการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

๗.๑ีการเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙.ีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

๙.๑ีจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ 
ประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ได้แก่ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธี์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธี์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑.ีศึกษา และก ากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index 
:CPI)ีของประเทศไทย 
 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๓ เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

๒.ีบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - 
ยุทธศาสตร์ทีี่ ๕) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธี์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำตีิ 

ตามทคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 

ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมายตลอดจน
ดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากิน
และการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดทุ
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อนีใช้ระบบ
ตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขันจัดระเบียบ
แบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักีลงทุนเข้ามา
ประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศีบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวก 
หรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ีปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภมูิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบูรการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน 
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ 
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้า
ไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
 ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็วประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรอืใช้อ านาจโดยมิชอบี
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะ
เน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็น
ส าคัญ 
 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ 
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการรวมี 



 
 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
 ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัต ิและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ 
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่องเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน 
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ 
ขัดขวาง 
 
ค ำสั่ง คสช. ท ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบฝ้าระวัง เพ่ือสกัด 
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของสวนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครดั 

 
 
 
 



 
 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตโรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคนดีสู่สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และสามารถใช้คอมพิวเตอร์

ขั้นพ้ืนฐานได้และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ด าเนินชีวิตตามวิถีไทย  
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมี
ส่วนร่วม 
 3. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.ีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีี ความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 ๒.ีเพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อ
ประชาชน 

 ๓.ีเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 
๔.ีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ : 
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ) 

 ๓.ีร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ) 
  

 
 
 
 
 



 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียงีมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมีให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธี์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของสวนราชการ
ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ           เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  
         (โครงการโรงเรียนสุจริต)   
แผนงาน    บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1 ข้อ 2  
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อที่ 1 ข้อที่ 2           
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อ 4  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองเทา                             
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (นางสุกัญญา  พลสุวรรณ และ นางสาวอรอุมาไมยวงค์) 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.( 256๔  1  ตุลาคม  256๓ – 30  กันยายน  256๔) 
...................................................................................................................................................................... 
หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อน เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาธิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”โดยได้บรรจุอยู่ในจุดเน้น หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เน้นการปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวัง  แต่
ผลประโยชน์ส่วนตัว รักความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด  ได้ด าเนินงานตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  ในด้านการร่วมกันป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็น วิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน โดย
อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน (ปปช.สพฐ.น้อย) และอนุกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ช.ช.ชุมชน) และได้ขยายผล การด าเนินงานไปยังโรงเรียนโดย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มี คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง และจิตสาธารณะ  ดังนั้น  เพื่อให้การ
ป้องกันและปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่ม
จากครอบครัว  โรงเรียน  โดยผู้บริหารและครู  ต้องปลูกฝังค่านิยมในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กทราบในทุก
รูปแบบของกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  ชุมชนเข็มแข็งเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก  โรงเรียนบ้านหนองเทา  จึงได้ท า
โครงการนี้ขึ้น  
  
วัตถุประสงค์                          

๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”        
๒. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ   

     
เป้าหมาย                       
เป้าหมายเชิงปริมาณ                   

ครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวม  270  คน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด    
มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ       
 
 
 
 



 
 
กิจกรรมการด าเนินงาน     
  กิจกรรมที่ 1  สร้างความตระหนัก  
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  
3. ค าสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.ชุมชน   
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ  
  กิจกรรมที่ 2  รักความสุจริต   
1. จัดกิจกรรม เยาวชนคนดีของแผ่นดิน  
2. จัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  
3. จัดกิจกรรม บริษัทสร้างความดี  จิตอาสา อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
4. การน าเสนอ Best Practice “โรงเรียนสุจริต”   
กิจกรรมที่ 3  พิชิตคุณธรรม   
1.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในโครงการ   
2.น าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมโรงเรียนสุจริต   
   
งบประมาณ   -   บาท  (……………-…………..บาทถ้วน)  
    รายละเอียดการใช้งบประมาณตามกิจกรรม โดยขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

หมายเหตุ  
ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  รวม  

1.สร้างความตระหนัก   
1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู นักเรียนในสังกัดเข้า ร่วม
โครงการ  
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  
3) ค าสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.ชุมชน       
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู   ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ   
-  ค่าอาหารว่าง (….…-……คน X ……-……บาท)  

  
  
  
  
  

  
    
  
  

      

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุจริต   
1) จัดกิจกรรม เยาวชนคนดีของแผ่นดิน จิตอาสา 
2) จัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน    
3) จัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี คุณธรรมจริยธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง 
4 (Best Practice “โรงเรียนสุจริต”   

  
  
  

        

3. ตรวจสอบคุณธรรม   
  1) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โครงการในโรงเรียน  

  
  

  
  

  
  

    

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -    
 
 
 
 



 
 
6.การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ  
ที่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
1.  
  
2.  
3.  
  
  

ร้อยละ 100  ของโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีความส านึกในความเป็นไทย  
ร้อยละ 100  ของนักเรียนมีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   
ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน  

ประเมิน   
นิเทศ ติดตาม   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

แบบประเมิน   
แบบสอบถาม   
บันทึกการนิเทศ  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                  

๑. ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”      

๒. ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะการคิด  
มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ         
 
ปัจจัยความส าเร็จโครงการ                     

ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน มีความตระหนักและร่วมมือร่วมใจที่จะรณรงค์ การคอร์รัปชันทุก
รูปแบบในสถานศึกษา การนิเทศ ติดตาม ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด   
 
  
           
     ลงชื่อ                                               ผู้เสนอโครงการ  
                                     
                                                        (นายสิรภพ  พลสุวรรณ)      
                         ต าแหน่ง ครโูรงเรียนบ้านหนองเทา                             

    
 
           

 ลงชื่อ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                 (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์) 
                    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหนองเทา                             
                        
 
             

ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                         (นายจักรเดชา   เรียมแสน)                             
                                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา  
  

 
 



 
 
 
 

 

      
ค าสั่งโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา 

ที ่๔๒/256๔ 
เรื่อง  แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
............................................ 

           ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ โดยส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงาน  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา )โรงเรียนสุจริต“ ( ป้องกันการทุจริต ” 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 6552 เป็นต้นมา  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ แจ้งโรงเรียนด าเนินการ 
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เพ่ือประเมิน 
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ )ITA Online  (ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๖๕๔  
 โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๖๕๐ - ๒๖๕๔ ) 
 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  
 เป็นไปตามพันธกิจ ตามเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔  ดังนี้ 
 
๑  .คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย  
 ๑.๑ นายคารมณ์  เพียรภายลุน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๑ นายสวัสดิเ  เพ็ชรพินิจ  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   รองประธานกรรมการ 
 ๓.๑ นางแววตา  ผายช านาญ  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา  กรรมการ        
 ๑ .๔ นางสุกัญญา  พลสุวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ /เลขานุการ  
มีหน้าที่   

๑. วางแผนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

๒. ให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่คณะด าเนินงาน 
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) แก่บุคลากรและสถานศึกษา  

๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

๔. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  
 
 
 



 
 
๒  .คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย  
 ๑.๒ นายสวัสดิเ  เพ็ชรพินิจ  คร ูโรงเรียนบ้านหนองเทา   ประธานกรรมการ 

๒ .๒ นางสุกัญญา  พลสุวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   รองประธานกรรมการ 
๒ .๓ นายนวภพ  ภพนพรัตน์  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา    กรรมการ 

 ๒ .๔ นางแววตา  ผายช านาญ  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ 
๒ .๖  นายพิมพิสาร  ศรีโสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ 

      ๒ .๕  นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ 
 ๒ .๗  นางสาวธาตรี  ริยะบุตร คร ูโรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ 
 ๒ .๘  นางสาวนุชนก  ชุมปัญญา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองเทา กรรมการ 
     ๒ .๙  นางขวัญตา  ภาโสม  ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองเทา     กรรมการ 
 ๒ .๑๐  นางสาวสุจิตตรา  อุ่นสา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ 
 ๑๑.๒  นางสุกัญญา  พลสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ/เลขานุการ  
 ๑๒.๒  นางสาวภักสร  ภูมิศาสตร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑๓.๒  นางสาวอรอุมา  ไมยวงค์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๒.1๔ นางสาวณภูชญา  ชุ่มผึง้  ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองเทา     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่ 

๑. จัดท าและรวบรวมแผนงาน/โครงการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

๒. จัดท ารายละเอียด เป้าหมาย แนวทางและเก็บข้อมูลสามารถด าเนินงานตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   

๓.  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก ตามโครงการเสริม 
สร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ตามแนวทางมาตรฐานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และโครงการ  
   ๔.  สรุปหลักฐานการด าเนินงานและรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง   

๖.  ด าเนินงานด้านอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายและที่ได้รับมอบหมาย  
 
๓  .คณะกรรมการด าเนินการสรุปและรายงานผล    ประกอบด้วย 
 ๑.๒  นางสุกัญญา  พลสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ/เลขานุการ  
 ๒ .๒ นางสาวณภูชญา  ชุ่มผึ้ง  ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองเทา     กรรมการ 
 ๒ .๓  นางสาวอรอุมา  ไมยวงค์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ /เลขานุการ  
 ๔.๒  นางสาวภักสร  ภูมิศาสตร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ/ผู้ช่วยเล ขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. รวบรวมรายงานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) จากผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด  

๒.  ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ เรียบเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือสรุป รายงานข้อมูล  ตาม
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.652 ๔ 
ต่อไป  
 

 
 



 
 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต  

โปร่งใส เพ่ือให้ภารกิจบังเกิดผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางด าเนินงานที่ก าหนดไว้   
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                           สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ . 256๔ 
 
                
 
  
        )นายคารมณ์  เพียรภายลุน(  
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านหนองเทา  ต าบลพะทาย  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  
ที ่   ............/256๔              วันที่  ๓๐  สิงหาคม  256๔  
เรื่อง   การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   

 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
    
  ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเทา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ได้จัดท า
โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ทั้งนี้เพ่ือให้มีการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านหนองเทา ได้ประชุมวางแผนก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนิน  รายไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ดังนี้  
 

ล าดับที่ กิจกรรมตามโครงการ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

1 กิจกรรมแนะแนว    
2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน /ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    
4 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน    
5 กิจกรรม PLC (ส าหรับครู)    
6 กิจกรรม AAR (ส าหรับนักเรียน)    
7 กิจกรรมการกล่าวปฏิญาณโรงเรียนสุจริต /ประกาศเจตนารมณ์    

  
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
    
         
                                    (นางสุกัญญา  พลสุวรรณ)  
                      ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา  
ความคิดเห็นผู้บริหาร  
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ................................................. 
 
  
                                    (นายคารมณ์  เพียรภายลุน)  
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 



 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

 
โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ชื่อผู้รายงาน นางสุกั  า   พลสุวรรณ ต าแหน่ง ครู 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   800-3320255      E-mail bbs_2524@hotmail.co.th  
 
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต ”  
1.6 เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ  

 มีจิตสาธารณะ  
2. เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ 
 2.2 เชิงปริมาณ   

6.1.1 ครู นักเรียนแ ละผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวม 251 คน 
2.2 เชิงคุณภาพ 

6.6.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครแูละนักเรียน มีจิตส านึกความเป็นไทย มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนมีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน /จัดกิจกรรม เพื่อปลูกูังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 3 
ประการของโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมที่ 2 การท าน้ าพริกปลาปกน ต ารับไทโส้  

1.1 คุณลักษณะ 3 ประการ ของโรงเรียนสุจริต  ที่นักเรียนได้รับการปลูกูัง 
1 . ทักษะกระบวนการคิด           

6 .มีวินัย  
3 . ซื่อสัตย์สุจริต     

4.อยู่อย่างพอเพียง  
5 .จิตสาธารณะ    

1.2 แนวทางการด าเนินงาน 
วัสดุ 

  1 . ปลาแห้ง 1 กิโลกรัม  
  6 . น้ ามันพืช ขนาด 1 ลิตร 1 ขวด  
  3 . หัวข่าอ่อน 555 กรัม  
  4 . พริกป่น 155 กรัม  
  5 . น้ าปลา 3 ช้อนโต้ะ  
  2 . น้ าตาล 3 ช้อนโต้ะ  
  7 . ผงปรุงรส 

อุปกรณ์ 
  1 . เตา 
  6 . กระทะ /ตะหลิว  
  3 . ครก สาก 



   
 

4 . กระปุกส าหรับใส่น้ าพริกปลาป่น 
วิธีการด าเนินการ 

  1 . น าปลาแห้งมาทอดจนสุกแล้ว น ามาโขลกให้ละเอียด 
  6 . ตั้งกระทะ ใส่ข่าสับ คั่วจนสุกหอมแล้วโขลกให้ละเอียด 
  3 . น าปลาแห้งกับข่าท่ีคั่วมาโขลกรวมกัน 
  4 . ใส่พริกป่น 155 กรัม น้ าปลา 3 ช้อนโต้ะ น้ าตาลทราย 3 ช้อนโต้ะ ผงปรุงรส คลุกเคล้าให้เข้ากัน  
  5 . ชิมรสให้พอดี 
  2 . ตักออกจากครก บรรจุกระปุก ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้รับประทาน 

1.3 ผลการด าเนินงาน 
  การท าน้ าพริกปลาป่น ต ารับไทโส้ จากส่วนผสมทั้งหมดดังนี้ ปลาแห้ง 1 ก  ิโลกรัม ข่าอ่อน 555 

กรัม พริกป่น 155 กรัม น้ าตาลทราย 3 ช้อนโต้ะ น้ าปลา 3 ช้อนโต้ะ จะท าให้ได้น้ าพริกปลาป่นทั้งหมด 1 กิโลกรัม
กับ 755 กรัม เมื่อน้ ามาบรรจุกล่องแล้วสามารถบรรจุได้ทั้งหมด 35 กล่อง  

  ตารางแสดงราคาต้นทุน น้ าพริกปลาแห้ง   
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ปลาแห้ง 1 กิโลกรัม 
พริกป่น 10 บาท 
ข่าอ่อน ½ กิโลกรัม 
น้ าตาล ½ กิโลกรัม 
กระปุกบรรจุชนิดใส 30 ใบ ใบละ 3 บาท 
น้ าปลาทิพรส 1 ขวด 

180 บาท 
10 บาท 
60 บาท 
10 บาท 
90 บาท 
28 บาท 

  
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
 รวมทุนท้ังหมด 

ราคาทุน กระปุกละ 
ราคาขาย กระปุกละ 
ก าไรต่อกระปุก 
 

353 บาท  
11.20 บาท 
25 บาท 
13.40 บาท 

 
   
  ผลจากการศึกษา การท าน้ าพริกปลาป่น ต ารับไทโส้ ที่ได้เรียนรู้วิธีการท าทุกขั้นตอน ทั้งทฤษฎี การ
ปฏิบัติและทดลองท า ตลอดจนปรับปรุงเพิ่มปริมาณข่าอ่อนให้มากกว่าเดิม ท าให้น้ าพริกปลาป่น รสชาติดีขึ้น อร่อยข้ึน
อีกท้ังเป็นการเพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึนได้ เมื่อน้ ามาบรรจุกล่องปิดฝาให้แน่น และเก็บในตู้เย็นสามารถเก็บได้
นานถึง 35 วัน  
  การท าน้ าพริกปลาป่น ต ารับไทโส้นั้น คณะผู้จัดท าได้พัฒนาและปรับปรุง เพ่ิมปริมาณข่าอ่อนให้
มากกว่า สูตรเดิม เพ่ือให้มีกลิ่นหอมตัดกับกลิ่นของปลาแห้งรวมทั้งเป็นการเพ่ิมปริมาณของน้ าพริกปลาป่นให้มากขึ้น
ด้วยจากส่วนผสมทั้งหมดดังนี้ ปลาแห้ง 1 กิโลกรัม ข่าอ่อน 555 กรัม พริกแห้งป่นคั่ว 155 กรัม น้ าตาลทราย 3 ช้อน

โต้ะ น้ าปลา 3 ช้อนโต้ะ จะท าให้ได้น้ าพริกปลาป่นทั้งหมด 1 กิโลกรัม กับ 755 กรัม เมื่อน ามาบร รจุกระปุกแล้ว
สามารถบรรจุได้ทั้งหมด 35 กระปุก  
 
 
 



 
 

2.2 ภาพกิจกรรม   )จ านวน  2-5 ภาพ) 
ล าดับขั้นตอนในการท าน้ าพริกปลาแห้ง (ต ารับไทโส้)  
 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าน้ าพริกปลาปกน ต ารับไทโส้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 . น าข่าที่โขลกละเอียดแล้วมาคั่ว 
 
3 .  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. ล าดับขั้นตอนในการท าน้ าพริกปลาแห้ง (ต ารับไทโส้)  
 

 
 



 
 
 

2 . น าปลาแห้งและข่าที่คั่วไปโขลกรวมกัน 

 
 

3 . ล าดับขั้นตอนในการท าน้ าพริกปลาแห้ง (ต ารับไทโส้)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2  .โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การถนอมหน่อไม้ไผ่ไร่ไทโส้ เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัส 

2.1 คุณลักษณะ 3 ประการ ของโรงเรียนสุจริต  ที่นักเรียนได้รับการปลูกูัง 
1 . ทักษะกระบวนการคิด           
6 . มีวินัย 
3 . ซื่อสัตย์สุจริต     
4 . อยู่อย่างพอเพียง 
5 . จิตสาธารณะ  

2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
 วัสดุ 

1. หน่อไม้ไผ่ไร่ 12 กิโลกรัม 
อุปกรณ์ 

  1. เตา 
  2. มีด 
  3. ซึง )ส าหรับนึ่ง(  
  4. ถุงพลาสติก 
             5. หนังยาง 
   6. เครื่องชั่ง 

วิธีการด าเนินการ 
            วิธีท า 
  1. น าหน่อไม้ไผ่ไร่แกะเปลือกออกตัดเอาส่วนที่อ่อน 
  2. น าไปล้างน้ าให้สะอาดพักไว้ให้สะเด็ดน้ า 
  3. น ามาบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงละครึ่งกิโลกรัม )500กรัม( 
  4. จากนั้นน าหน่อไม้ที่บรรจุถุงไปนึ่งจนสุกใช้เวลา1-2ชั่วโมง 
  5. น าหน่อไม้ที่นึ่งสุกแล้วปล่อยให้เย็น 
  6. จากนั้นน าถุงพลาสติกใสมาซ้อนอีก1ใบใช้หนังยางมัดให้แน่น 
          7. น าไปแขวนหรือวางไว้ที่ร่มและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

2.3 ผลการด าเนินงาน 
  การถนอมหน่อไม้ไผ่ไร่ไทโส้ จากข้ันตอนการท า หน่อไม้ 12 กิโลกรัม  เมื่อน ามาแกะเปลือกออกแล้ว
เอาเฉพาะส่วนยอดอ่อน  น ามาชั่งน้ าหนักได้ 7 กิโลกรัม จากนั้นน ามาใส่ถุงพลาสติกใส  )ถุงร้อน   (ถุงละครึ่งกิโลกรัม 
ได้หน่อไม้ทั้งหมด 14 ถุง น าไปนึ่งจนสุกท้ิงไว้ให้เย็นจากนั้นใช้ถุงพลาสติกใสอีกใบมาใส่ทับเพ่ือป้องกันถุงขาดรั่ว แล้ว

มัดด้วยหนังยางให้แน่น เก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกโดยการแขวนหรือห้อยไว้ ได้ผลดังภาพ 
  ผลจากการถนอมหน่อไม้ไผ่ไร่ไทโส้ที่ได้เรียนรู้วิธีท าทุกข้ันตอน ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติและทดลองท า 
ตลอดจนปรับเปลี่ยนจากวิธีเดิมที่น าหน่อไม้บรรจุในปี๊บมาเปลี่ยนเป็นใช้ถุงพลาสติกใสแทนและสามารถเก็บไว้ได้  
8-10 เดือน 
  การถนอมหน่อไม้ไผ่ไร่ไทโส้นั้นคณะผู้จัดท าได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการเก็บหน่อไม่ในปริมาณ
เหมาะสมเพ่ือความสะดวกในการน ามาท าอาหารในแต่ละครั้ง คือการท าแกงหน่อไม้ หรือซุปหน่อไม้ ห่อหมกหน่อไม้ 
ผัดหรือต้มหน่อไม้จิ้มรับประทานกับน้ าพริก ปริมาณที่เหมาะสมคือครึ่งกิโลกรัม ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้มีการบรรจุ
หน่อไม้ใส่ถุงละครึ่งกิโลกรัม  
  
 
 



 
 

2.4 ภาพกิจกรรม (จ านวน  2-5 ภาพ) 
  1. การหาหน่อไม้ไผ่ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

2. การแกะเปลือกหน่อไม้ออก 

                               
 

3. การล้างเตรียมหน่อไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

2 . เตรียมหน่อไม้ใส่ถุง 
 

 
 
  5. การมัดหนังยางเพื่อปิดปากถุงหน่อไม้ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

6. การน าหน่อไม้ลงนึ่งในซึง 

 
 
  7. ผลที่ได้จาการถนอมหน่อไม้ไผ่ไร่ 

 
 
 
 
 
 



 
 
3. โครงการถุงวิเศษ (Magic Bag) 

3.1 คุณลักษณะ 3 ประการ ของโรงเรียนสุจริต  ที่นักเรียนได้รับการปลูกูัง 
1 . ทักษะกระบวนการคิด           
6 . มีวินัย 
3 . ซื่อสัตย์สุจริต     
4 . อยู่อย่างพอเพียง 
5 . จิตสาธารณะ  

 3.2 แนวทางการด าเนินงาน 
1 . จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ 

คัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
6 . โรงเรียนมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจน โดยครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงก าหนดเป็น 

กฎระเบียบของโรงเรียน และจัดท าโครงการถุงวิเศษ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
3 . ให้ความรู้นักเรียนในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี   
4 . จัดท าบ่อเก็บและโรงเรือนส าหรับคัดแยกขยะ 
5 . การจัดการบรรยากาศสิ่งแวดล้มในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นการปลูก จิตส านึกให้ 

นักเรียนมีความรับผิดชอบในช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.3 ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นเหมาะแก่ศึกษาอาคารเรียนทุกอาคารมีความสะอาดอย่างเหมาะสม 
บริเวณท่ัวไปของโรงเรียนสะอาด บริเวณสนามเด็กเล่นสะอาดเรียบร้อย นักเรียนทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะใน
ห้องเรียน มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลพะทายมารับซื้อขยะเพ่ือน าไปจ าหน่ายเป็นล าดับต่อไป 
  ผลการด าเนินงานจากโครงการถุงวิเศษ )Magic Bag) โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรนักเรียน
ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้การด าเนินงานด้านการจัดการขยะของโรงเรียนบ้านหนองเทา บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนทิ้งขยะได้ถูกที่ 
สามารถแยกขยะและน ามาจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองได้รวมถึงการน าขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ช่วยลด
ปริมาณขยะและลดปริมาณมลพิษให้กับสภาพแวดล้อมได้ จากการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่ได้ 
 5.2 ภาพกิจกรรม   (จ านวน  2-5 ภาพ) 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาร่วมกันท าความสะอาดที่จัดเก็บขยะที่คัดแยกแล้วอย่างสามัคคี 
 

 
  
   
 
 
 



 
 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาร่วมกันท าความสะอาดที่จัดเก็บขยะอย่างถูกต้องและเรียบร้อย 
 

 
 
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาร่วมกันคัดแยกขยะลงที่จัดเก็บขยะอย่างถูกต้องและเรียบร้อย 
 

 
 

2 . สมุดบั ชี โครงการ ถุงวิเศษ (Magic Bag) 
 

 
 
 
 



 
 
ปั หาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน การท าน้ าพริกปลาป่น ต ารับไทโส้, โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง การถนอมหน่อไม้ไผ่
ไร่ไทโส้ เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัส และโครงการถุงวิเศษ )Magic Bag) ผลปรากฏว่า ไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคใด ๆ ในปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะ 

ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

 


