
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนนาบอน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) การสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนสำเร็จ และมีส่วน
สำคัญในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ 
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

 

โรงเรียนนาบอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ บทนำ 

 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริต
ทางตรงไมซับซอนการรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง 

ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยัง
จําเปนตองไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพ
ลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2563 ประเทศไทยได 36 คะแนน โดยมี
คะแนนเทากับป 2562 โดยในปนี้จัดอยูในอันดับที่ 104 ของโลก จากจํานวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก 
แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดเปาหมาย
หลักเพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุก 
กลมุ ในสังคมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมใน
การ ต่อตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ
หนวยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวของในการปราบปราม 
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 
2564)  โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิร ูปกระบวนการป องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให มี
มาตรฐานสากล” พรอมทั้งกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต    
( Corruption Perceptions Index: CPI ) ส ูงกว ารอยละ 50” โดยมีว ัตถุประสงค เพื ่อสร างสังคมที ่มี
พฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวน     
รวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและ
ความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี ่ยนสภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตานทุจริต และมี        
วัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือมีกระบวนการทํางานดานปองกันการ
ทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ มีการ  
บูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมเปาหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดย
ดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน 
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 
พรอมทั้งเสริมพลังการมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการ       



ผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะหและ
บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู เรื ่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได
จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการ
สําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียม
ความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตร
การปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ปอีกดวย 

สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร    
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบท      
บูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามา
สูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตโรงเรียนนาบอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
 โรงเรียนนาบอน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตโรงเรียนนาบอน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื ่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที ่สอดคล องกับ
ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลของโรงเรียนนาบอน 
สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนาบอน ที่ตั ้ง เลขที่ ๗/๑ หมู่ ๒ ตำบลแก้วแสน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘๐๑๑๐ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จำนวน ๒๗ ห้องเรียน 
 
 
อำนาจหน้าที่ 

๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน 

๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
๖. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนนาบอน 
 โรงเรียนนาบอน มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน  ดังนี้ 

๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๕. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 



 
จำนวนบุคลากรในสังกัด 
 

ตาราง ๑  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนาบอน 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน (คน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๓ 
คร ู ๔๓ 
ลูกจ้างประจำ ๑ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๙ 
รวมทั้งสิ้น ๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๒  บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือ    
เปนกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป าหมายของ
ยุทธศาสตรชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงาน
ภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการ
พัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอกา
รบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว 
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
1. ดานความม่ันคง 

(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร 

รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ 



(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ   
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๔. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ 

อุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดทีเ่หมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา 
การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวา 
รอยละ 50 
วัตถุประสงคหลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวม 

มือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนใน 

ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
เปนยุทธศาสตรที่มงุเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอ 

การทุจริต” โดยเริ ่มตั ้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั ้งแตปฐมวัย เพื ่อสราง
วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบัน 
หรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวน
ตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 
 

2. สงเสริมใหมีระบบและ 
กระบวนการกลอมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือตานทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร 
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 
 

3. ประยุกตหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ 
ตานทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ 
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ 
ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทาง
สังคม(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริง
และเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชน 

ทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ     
เจาหนาที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทน    
ตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอัน     
แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที ่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการ 
สนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ      
สอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มงุเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมือง
ในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 
ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให 
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง 
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตตอสาธารณชน 

1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ 
ตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอน
ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง 
ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 
 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจาหนาที่รัฐ 
 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน 
กําหนดกลยุทธและมาตรการ 
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน 
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 
 



ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพ่ือ
ใหไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจายประจําป ที่มีสัดสวน 
เหมาะสมกับการแกปญหา 
 

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ตอตานการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 
 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ 
กํากับดูแลและควบคุมการ 
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองที่
ไดแสดงไวตอสาธารณะ 
 

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสีย     

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุง      
ปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการ กลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล         
ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย 
(Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator 
(PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ 
รับผิดชอบตอสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 
ที่เก่ียวของ 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 
ไปสูการปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

4. สงเสริมใหมีการศึกษา 
วิเคราะหติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะหเพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 



ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละ
ระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 
การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด 
ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรูและหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)  

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ
บูรณาการระบบการประเมิน 
ดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 



ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต 
อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสรางสรรคของ 
บุคลากรดานการปองกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม 
มาตรฐานสากล 
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรคสําหรับการปองกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเส
ริมการดําเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. 
2003 (United Nations 
Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ 
การปองกันการทุจริต 
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของ
รัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ ่งเน้นการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตและการมี การใช้เทคโนโลยสีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งยุทธศาสตร์นี ้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคม เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมี
อัตราลดลงได้ในที่สุด 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
รองเรียนการทุจริตใหมี 
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรอง

เรียน 
 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ 
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
ตนสังกัด 
 

4. ตรากฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให 
เทาทันตอพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคลองกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนที่ของ
ประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ 
 

 



ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

5. บูรณาการขอมูลและขาว 
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุมครองพยานและผูแจงเบาะ
แส (Whistleblower) และ 
เจาหนาที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูก 
คุมครองได 
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
เจาหนาที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรูทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรูทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบงปนความรู(Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทํา
ความผิดใหสาธารณชนรับทราบ
และตระหนักถึงโทษของการ
กระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน 
อยางกวางขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหวาง
ประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

 
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI)  ประเทศไทย” 
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการ

ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ 
ตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 



ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI) 
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู(Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย 
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรูการทุจริต 
(Corruption 
Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 - 
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อ

วันศุกรที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ดาน 
ดานที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบท

กฎหมายตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือ           
เปนอุปสรรคตอการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ แตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมาระบบราชการและ      
เจาหนาที่บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ     
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไข   
ใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไมอาจใชกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน 
เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซ้ำซอน ใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน 
บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น 
สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏ
ในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหง เกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ  
ทองถิ่นทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ำซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการ



ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค า      
ตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความ
สะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ 
โดยจะดําเนินการตั ้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื ้อใหสามารถ
ดําเนินการได 

10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว 
ประหยัดและสะดวก ทั ้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั ้นตอนที่แนนอน 
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดาน 
บริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุก ทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด  โดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆ เพ่ือ
ใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนย
บริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวย
งานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และ
มีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ 
เจาหนาที่ฝายตางๆ 

10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก
หรือแกไขกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาส
การทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ
และเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกรูปดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงาน
ของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง 
การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ 
การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรยีน
ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 



10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดสอง 
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครอง
พยานและผูเกี่ยวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 
 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปน 

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรงใส 

และ Anti-Corruption ซึ่งจะเปนยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร จะไมมีใตโตะ 
หลังโตะ หลังบาน ตามน้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานทั้งสามทาน (นายธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพื่อขอรับผลประโยชน
ใดๆ ทั้งสิ้นสิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือ
เติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบและการสนทนา เพราะการไม่โกง
มีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทำ 

คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(1) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข     

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝาระวัง 
เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา 
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ใหเปนไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 

โรงเรียนนาบอน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
การประกาศเจตนารมณบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน 
๑. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : การประกาศเจตนารมณบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและกําหนด 
    นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
๒. ตอบสนองยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต : ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมท่ี
ไมทนตอการทุจริต 
๓. เปาหมาย / กลุมเปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1. ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื้อสัตยสุจริต 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
3.1.2. ประชาสัมพันธ เผยแพร ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ให ผูบริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา ทั้งภายใน และภายนอก ทราบ ตลอดจนการเผยแพร 
ทางเว็บไซต โรงเรียนนาบอน 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผบูริหาร และบุคลากร โรงเรียนนาบอน ปฏิบัติงานเปนไปตามประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น ไววางใจให
แกผูรับบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

3.2.2 ผบูริหาร และบุคลากร โรงเรียนนาบอน มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
๔. วิธีดําเนินการ 

๑. ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนนาบอน 
โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

๒. จัดทําเจตจํานงบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานเสนอ ผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน ลงนาม 

๓. เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
๔. กํากับ ติดตาม ใหบุคลากรปฏิบัติงาน เปนไปตามเจตจํานงฯ และ นโยบายฯ ที่ประกาศ 

๕. งบประมาณที่ใช – บาท 
๖. ผลการดําเนินงาน 
    เชิงปริมาณ : ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
    เชิงคุณภาพ : ผบูริหาร และบุคลากร โรงเรียนนาบอนปฏิบัติงานเปนไปตามประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น ไววางใจให



แกผูรับบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียม มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม 
 
๗. เอกสาร/หลักฐานอางอิง/ภาพประกอบ 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนนาบอน 
1. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนนาบอน 
2. ตอบสนองยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบ 
ปองกันการทุจริตเชิงรุก 
3. เปาหมาย / กลุมเปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
     3.1.1 โรงเรียนนาบอน มีความพรอมรับการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
กําหนด 

 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนนาบอน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไมต่ำ 

กวาค่าเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน 
(CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น 
4. วิธีดําเนินการ 

4.1 ประชุม conference เพ่ือรับฟงคําชี้แจง ทําความเขาใจ วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน ITA จาก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครธศรีธรรมราช 

4.2 ประชุมบุคลากรในโรงเรียนนาบอนเพื่อสรางความตระหนัก และความเขาใจตามเกณฑการ
ประเมินฯ 

4.3 มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA 
4.4 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของโรงเรียนนาบอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4.5 แจงใหผูเกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย 
4.6 ประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา 
.7 จัดสงเอกสารรายงานในระบบออนไลนตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. งบประมาณที่ใช - บาท (งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต) 
6. ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ : มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนนาบอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดทํารายละเอียดใหและเตรียมความ
พรอมในการประเมินใหเปนไปตามดัชนีและตัวชี้วัดที่กําหนด 

เชิงคุณภาพ : บุคลากรใน โรงเรียนนาบอน มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนนาบอน สามารถปฏิบัติตนใหสอดคลอง
กับดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนนาบอน สงผลใหผล
การประเมินสูงขึ้น 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โรงเรียนนาบอนได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
นาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและการปรับปรุงระบบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 
ที่มา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน และนำข้อเสนอแนะไป
จัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
หลักธรรมภิบาลต่อไป 
ตัวช้ีวัดการประเมิน 
 ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่ 
๒) การใช้งบประมาณ 
๓) การใช้อำนาจ 
๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๖) คุณภาพการดำเนินงาน 
๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
๙) การเปิดเผยข้อมูล 
๑๐) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้นการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  



Assessment : IIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment : EIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนนาบอน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ  รอง
ผู้อำนวยการ ครู ลูกจ้าง ที่ทำงานกับโรงเรียนนาบอน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ขนาดตัวอย่าง  จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ คน 
การเก็บข้อมูล  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับตอบแบบ EIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้ปกครอง บุคลากรที่มารับบริการหรือมาติดต่อโรงเรียนนาบอน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขนาดตัวอย่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ไม่น้อยกว่า  ๘๙   คน 
การเก็บข้อมูล  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

๓) โรงเรียนนาบอน (สำหรับแบบ OIT) 
เก็บข้อมูลของโรงเรียน โดยตอบแบบสำรวจ จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้การตอบแบบสำรวจ OIT ให้ระบุ URL ซ่ึงมี
เนื้อหาข้อความ หรือลิงค์สำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อคำถามกำหนด กรณีที่มีข้อจำกัดหรือ
เหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด หรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตาม
รายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้ ให้อธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 



การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
ตามลำดับ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวตัวชี้วัดในแบบ
สำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้ในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ 
คะแนนแบบสำรวจ 
ที่ถ่วงน้ำหนัก 

คะแนนแบบสำรวจ x 
๐.๓๐ 

คะแนนแบบสำรวจ x 
๐.๓๐ 

คะแนนแบบสำรวจ x 
๐.๔๐ 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตารางแสดงสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 

แบบ น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย จำนวนข้อคำถาม 
 
 

IIT 

 
 

๓๐ 

การปฏิบัติหน้าที่ - ๖ 
การใช้งบประมาณ - ๖ 

การใช้อำนาจ - ๖ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ - ๖ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - ๖ 

 
EIT 

 
๓๐ 

คุณภาพการดำเนินงาน - ๕ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - ๕ 
การปรับปรุงการทำงาน - ๕ 



แบบ น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย จำนวนข้อคำถาม 
 
 
 
 
 

OIT 

 
 
 
 
 

๔๐ 

การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ 
การบริหารงาน ๘ 
การบริหารเงิน
งบประมาณ 

๗ 

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๔ 

การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

๕ 

การป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

๘ 

มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

๗ 

 
การรายงานผลการประเมิน 
 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนน ควบคู่กับระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนน 
AA ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ 
A ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ 
B ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ 
C ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ 
D ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ 
E ๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ 
F ๐ - ๔๙.๙๙ 

 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 โรงเรียนนาบอน มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จำแนกรายตัวชี้วัด 
 

 
ที ่

 
ตัวชี้วัด 

 
คะแนนที่ได้ 

 
เครื่องมือ 

 
คะแนน
เครื่องมือ 

 
ค่า

น้ำหนัก 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก 

๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๔.๐๑  
 

IIT 

 
 

๘๖.๖๒ 

 
 

๓๐ 

 
 

๒๕.๙๘ 
๒ การใช้งบประมาณ ๘๒.๓๙ 
๓ การใช้อำนาจ ๙๐.๐๙ 
๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗๙.๐๕ 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๗.๕๔ 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๑.๓๕  

EIT 
 

๗๘.๕๘ 
 

๓๐ 
 

๒๓.๕๗ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๙.๕๙ 
๘ การปรับปรุงการทำงาน ๗๔.๗๙ 
๙ การเปิดเผยข้อมูล ๓๙.๘๓  

OIT 
 

๕๑.๑๗ 
 

๔๐ 
 

๒๐.๔๗ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๖๒.๕๐ 
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๗๐.๐๒ 

                                                         ระดับผลการประเมิน (Rating Score)                   C 
  
จากตาราง พบว่า โรงเรียนนาบอน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๒ อยู่ในระดับ C  และเม่ือพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ค่า
คะแนนสูงสุดได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๐๑ รองลงมา คือ การใช้อำนาจ  การแก้ไขปัญหา
ทุจริต และการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๙, ๘๗.๕๔, ๘๒.๓๙ ตามลำดับ 
 สำหรับตัวชี้วัดที่ค่าคะแนนต่ำสุด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๓ การป้องกันการ
ทุจริต และการปรับปรุงการทำงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ และ ๗๔.๗๙ ตามลำดับ 
 
 
 
 



ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามรายเครื่องมือ 

ที ่ เครื่องมือ คะแนน หมายเหตุ 
๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment : IIT) 
๒๕.๙๘/๓๐ 

(ร้อยละ ๘๖.๖๒) 
 

๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

๒๓.๕๗/๓๐ 
(ร้อยละ ๗๘.๕๘) 

 

๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) 

๒๐.๔๗/๔๐ 
(ร้อยละ ๕๑.๑๗) 

 

 เฉลี่ย ๗๐.๐๒  
 
  จากตาราง พบว่า ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนนาบอน ที่จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนั้น ค่าคะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๒ 
รองลงมา คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๘ และเครื่องมือที่มีค่าคะแนนต่ำสุด ได้แก่ แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๗ 
 
สรุป/เสนอแนะ 
 จุดเด่น 

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๔.๐๑  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจุดที่ควรพัฒนา คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต  
การปรับปรุงการทำงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คุณภาพการดำเนินงาน 
การใช้งบประมาณ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ทั้งนี้จะต้องมีการทบทวนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงรายละเอียด
การเผยแพร่ข้อมูลให้ครอบคลุม ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องประกอบด้วย 
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการรายงานผลการดำเนินงานที่มีข้อมูล รายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 
 



 
ส่วนที่ ๕ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องรับรู้ รับทราบและร่วมมือกันปฏิบัติ ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ 
วางแผนจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ แต่บุคลากรทุกคนมีภารกิจหลายด้าน  และเป็นการประเมินในครั้งแรก 
บุคลากรยังไม่เข้าใจชัดเจน ประกอบกับมีเวลาจำกัดการดำเนินการต่างๆ จึงไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การจัดสรรงบประมาณ ควรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด 
 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนนาบอน ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


