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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



ค าน า 
 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสำระส ำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน ำ น ำเสนอควำมเป็นมำกำรป้องกันกำรทุจริต บทวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ทุจริต ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย และค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 แสดงรำยละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ควำมเชื่อมโยงของ  
กำรจัดท ำแผน และข้อมูลชื่อโครงกำร ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย และงบประมำณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จนส ำเร็จ เพ่ือเป็น
กรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้  
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรลดน้อยลง 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงเวลำกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำลและเป็นอุปสรรค
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นทุจริตทำงตรงไม่ซับซ้อน 
อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำกขึ้นตัวอย่ำงเช่น กำรทุจริต
เชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อำชญำกรรมอ่ืน ๆ มำกมำยและส่งผลกระทบทำงลบ  
ในวงกว้ำง 

 ปัจจุบัน ทุกภำคส่วนในสังคมมีควำมตื่นตัวและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ตำมบทบำทและภำระหน้ำที่ของตนเองเพ่ิมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยยังจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรพัฒนำ อันสะท้อนได้จำกดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยจำกข้อมูลดัชนีวัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่ำปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
110 ของโลก จำกจ ำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยยังมีกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่ำนกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำระบบ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำนวัตกรรมในกำร ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมกับบริบท สภำพปัญหำ และพลวัตกำรทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงำน รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและ
ปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล เพ่ือสร้ำงสังคมที่มีพฤติกรรม 
ร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง และมีปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภำคส่วนร่ วมส่งเสริม 
กำรกล่อมเกลำทำงสังคมและส่งเสริมกำรเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยกำร “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สำมำรถแยกแยะได้ว่ำสิ่งใด  
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต และ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตของ
หน่วยงำนในสังกัดเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และต่อตำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำ
ต้ำนทุจริตศึกษำ เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตส ำนึกยึดม่ันในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

 นอกจำกนี้ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศำสตร์หลักของกำรพัฒนำประเทศ และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้ง แผนงำน/โครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้เห็นผลเป็นรูปธรรม



ในช่วง 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล ของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำน 
เขต พ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ อ่ำงทอง   ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2565 เ พ่ือเป็นกรอบทิศทำง 
ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง  

 

 

 

  



 ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๑.  สภำพทั่วไป 

๑.๑  สถำนที่ตั้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง  ถนนเทศบำล  

๔  ต ำบลบำงแก้ว  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  จังหวัดอ่ำงทอง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  ๗  อ ำเภอ  ประกอบด้วย  อ ำเภอเมือง
อ่ำงทอง  อ ำเภอไชโย  อ ำเภอป่ำโมก  อ ำเภอโพธิ์ทอง  อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  อ ำเภอสำมโก้  และอ ำเภอแสวงหำ 

๑.๒  พ้ืนที่รับผิดชอบและอำณำเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ ำเภอค่ำยบำงระจัน  อ ำเภอพรหมบุรี  และอ ำเภอท่ำช้ำงจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ ำเภอผักไห่  และอ ำเภอบำงบำลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ ำเภอบำงปะหัน  อ ำเภอมหำรำช  และอ ำเภอบ้ำนแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ ำเภอศรีประจันต์  อ ำเภอสำมชุก  และอ ำเภอ 

เดิมบำงนำงบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
๒.  ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ  ๓๗  ให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ  ๓๖  และให้มีอ ำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมำยอ่ืนและมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

๑.  บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๒.  พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
๓.  รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 



๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
นอกจำกนี้  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ  ๕  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมี
อ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

๑.  จัดท ำ  นโยบำย  แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย  
มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

๒.  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ  ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

๓.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๔.  ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๕.  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำ

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๗.  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๘.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร  และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๙.  ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑๐.  ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนด้ำน

กำรศึกษำ 
๑๑.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๑๒.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง  กำรแบ่งส่ว น
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ  ๖  และฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๓ 
(๑๐)  เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจและกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีเอกภำพกำรบริหำรจัดกำรพร้อมรับกำรปรับเปลี่ยน  มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจเพ่ือพัฒนำกำรจดกำรศึกษำตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  โดยแบ่งส่วน
รำชกำรตำมโครงสร้ำงบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองรับผิดชอบจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ใน  ๗  อ ำเภอ  โดย

ก ำหนดโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงออกเป็นกลุ่มโรงเรียน  จ ำนวน  ๑๔  กลุ่มโรงเรียนและ  ๓  กลุ่มเครือข่ำยดังนี้ 
 

 

 
 

 

   
 



 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐำนะหน่วยงำนที่ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 
225 เขต มำอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time system) และกำรประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภำระงำน 
ด้ำนเอกสำร (Paperless) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อน
ในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับ 
ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรม 



และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับ
กำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิ ด 
กำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) กำรใช้งบประมำณ 
 3) กำรใช้อ ำนำจ 
 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน 
ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เพ่ือให้ประชำชนทั่วไป
สำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวมระดับประเทศ จำกกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  91.69  ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  A  (Very Good)  โดยตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนน
สูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  100  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ  ตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย  81.00 

1.3 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2559 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่ำงของคะแนน พัฒนำกำร 
2559 81.76 B +10 เพ่ิมข้ึน 
2560 91.21 A +9.45 เพ่ิมข้ึน 
2561 90.53 A -0.68 ลดลง 
2562 89.76 A -0.77 ลดลง 
2563 86.70 A -3.06 ลดลง 
2564 91.69 A +4.99 เพ่ิมข้ึน 

1.4  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง  เป็นรำยตัวชี้วัด  ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจำกเอกสำรหลักฐำนกำร
เปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เรียงตำมล ำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ล ำดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ* หมำยเหตุ 
1 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100 AA ผ่ำน 
2 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 98.96 AA ผ่ำน 
3 3 กำรใช้อ ำนำจ 98.53 AA ผ่ำน 
4 4 กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 97.41 AA ผ่ำน 
5 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 97.40 AA ผ่ำน 
6 2 กำรใช้งบประมำณ 96.62 AA ผ่ำน 
7 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 91.54 A ผ่ำน 
8 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 85.41 A ผ่ำน 
9 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 84.58 B ไม่ผ่ำน 
10 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 81.00 B ไม่ผ่ำน 

หมำยเหตุ : คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 



 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่ำน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่ำน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่ำน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่ำน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่ำน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่ำน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่ำน 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น   (มีคะแนน 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 85)  มีดังนี ้

1. ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน 

ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัด  
ให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือคว ำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทำงให้  
ผู้มำติดต่อ สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

2. ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด  
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วม  
ในกำรปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง  
กำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 

3. ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ  ได้แก่ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัด  
กำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
   



 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 มีแนวทำงและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทำงตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ 
ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ 
  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส ำหรับประเทศไทยได้ก ำหนดทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมรุนแรง รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำร
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในฐำนะองค์กรหลักด้ำนกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเข้ำกับทุกภำคส่วน 
ดังนั้น สำระส ำคัญที่มีควำมเชื่อมโยงกับทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
   ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
5. นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

สำระส ำคัญข้ำงต้นจะเป็นเครื่องมือชี้น ำทิศทำงกำรปฏิบัติงำนและกำรบูรณำกำรด้ำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก ำหนดในหมวดที่ 4 หน้ำที่ของประชำชนชำวไทยว่ำ 
“...บุคคลมีหน้ำที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่ำเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นหน้ำที่ของประชำชนชำวไทยทุกคน นอกจำกนี้ 
ยังก ำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้ำที่ของรัฐว่ำ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำย 
ที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภำครัฐและภำคเอกชนและจัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมทั้งกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชน
รวมตัวกัน เพ่ือมสี่วนร่วมในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ต่อต้ำนกำรทุจริต หรือชี้เบำะแส โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ” กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้ำงให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก มีประสิทธิภำพ 
ที่ส ำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   ซึ่งกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ
ต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมตำมที่กฎหมำยบัญญัติ โดยอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ ำนำจหรือกระท ำกำร
โดยมิชอบแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระบวนกำรแต่งตั้ง หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว กำรที่รัฐธรรมนูญได้ให้ควำมส ำคัญต่อ 
กำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรบริหำรบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมำจำกช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
ได้เกิดปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรบุคคล มีกำรโยกย้ำยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น ำให้ข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติงำนโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงกำรมุ่งเน้นกำรแสวงหำผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 จึงได้มีควำมพยำยำมที่จะแสดงให้เห็น



อย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรสร้ำงประสิทธิภำพในระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรแผ่นดินและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมำภิบำล และมีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่ก ำหนดเอำไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
กำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทำงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนจะถูก
ก ำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง 
เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในกระบวนกำรยุติธรรม 
 (3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
 (4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย ภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ 
สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
 (6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ 
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
 (7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ  
 (2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำน
และพัฒนำ SMEs สู่สำกล  



 (4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญ  
 (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรวิจัย และพัฒนำ  
 (6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี  
 (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ  
 (3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 (2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัย 
อย่ำงบูรณำกำร  
 (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำร เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 (6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม  
 (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร  
 (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ  
 (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล  



 (7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ  
 (8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท ำขึ้นภำยใต้
ควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำกำรทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่ำนมำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้ำงเครื่องมือ 
กลไก และก ำหนดเป้ำหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ได้สร้ำงให้ทุกภำคส่วนในสังคมเกิดควำมตื่นตัวและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตตำมบทบำทและภำระหน้ำที่ของตนเองเพ่ิมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหำควำมรุนแรงในกำรทุจริต สืบเนื่องมำจำกวิวัฒนำกำรของกำรทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหำ
กำรขำดจิตส ำนึกในกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถำนกำรณ์ปัญหำกำรทุจริตที่จ ำเป็นต้องได้รับ 
กำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนคือกำรรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท ำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพำะในโครงกำรขนำดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมำณมำก ท ำให้รัฐและประเทศชำติได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง จำกกำรสูญเสียงบประมำณแผ่นดินไปกับ
กำรทุจริตที่อำจมีควำมยำกและซับซ้อนต่อกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริต กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว   

กำรจัดท ำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นกรอบในกำรจัดท ำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทำงกำรพัฒนำ
หลัก ดังนี้ (1) กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน” โดยกำรปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส ำนึกในควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้ำงพลังร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนำคตและกำรปรับ “ระบบ”โดยกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เท่ำทัน
พลวัตของกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบำะแส 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ 
(2) กำรปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกระบวนกำรและกลไกกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้ำนของกำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เฉียบขำด เป็นธรรม และ
กำรพัฒนำปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรปรำบปรำมกำรทุจริ ตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภำพ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต เป็นเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินกำรของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก ำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

 

 

 

 



เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม

ระหว่ำงประเทศ 
2.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 

4.1.4 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไกที่สำมำรถป้องกันและขจัดสำเหตุของประเด็น
ปัญหำควำมม่ันคงท่ีส ำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชำชนและภำคีต่ ำง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 กำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมีควำมเด็ดขำด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

4.6.4 กำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบแบบ
บูรณำกำร 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดกำรทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ  73 
คะแนน 



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำยส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพำะกำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัว 
ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีองค์กร
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชน ประชำชน และภำคีต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรสอดส่องเฝ้ำระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบำะแสกำรทุจริต และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และภำคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับควำมคุ้มครอง
จำกรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นนี้ได้ก ำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ในอนำคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตให้เห็นภำพในมิติด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำนั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐำนว่ำ ประชำชนและสังคมจะตื่นตัวต่อกำรทุจริตให้ควำมสนใจข่ำวสำร
และตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตต่อประเทศ มีกำรแสดงออกซึ่งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทั้ งในชีวิตประจ ำวัน 
และกำรแสดงออกผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ประชำชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมว่ำกำรทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจำกจะผิดกฎหมำยและท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ 
ไม่ได้รับกำรยอมรับทำงสังคม ประชำชนจะมีวิธีคิดที่ท ำให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทำงสังคมจะหล่อหลอมให้ประชำชนจะไม่กระท ำกำรทุจริตเนื่องจำกมี  
ควำมละอำยต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำรทุจริตอันส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดกำรรวมกลุ่มกันทำงสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภำวะกำรลงโทษทำงสังคมต่อกำรกระท ำ รวมทั้ง
ประชำชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มข้น ผ่ำนกระบวนกำรเลือกตั้งและกระบวนกำร
เข้ำสู่อ ำนำจของตัวแทนของประชำชนทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น ประชำชนจะให้ควำมสนใจในกำรตรวจสอบ
รัฐบำลและนักกำรเมืองในกำรด ำเนินกำรตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองมำกขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบำลต้องบริหำร
ประเทศอย่ำงสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนกำรนโยบำยของรัฐบำลไม่สำมำรถเป็นช่องทำงในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐที่เข้มข้นมำกข้ึน  

อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ กำรทุจริตน่ำจะทวีควำมรุนแรง ซับซ้อน และยำกแก่กำรตรวจสอบ
มำกยิ่งขึ้น อันเนื่องมำจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของกำรทุจริต
ที่ผู้กระท ำกำรทุจริตหำช่องทำงกำรทุจริตที่ยำกแก่กำรตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น แต่สภำวะทำงสังคมที่ตื่นตัวต่อต้ำนและ
ตรวจสอบกำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น จึงอำจจะท ำให้แนวโน้มกำรทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตยิ่งทวี
ควำมส ำคัญ โดยต้องพัฒนำกระบวนกำรและรูปแบบของกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
เพ่ือให้สำมำรถระงับยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงเท่ำทันไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไก
และกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัวและละอำยต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชนและประชำชน และเครือข่ำยต่ำง ๆ สอดส่อง  
เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำรวำงมำตรกำร



คุ้มครองพยำนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อปัญหำกำรทุจริตและสร้ำงพลังร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรภำครัฐ  
และก ำหนดมำตรกำรให้หน่วยงำนภำครัฐและทุกภำคส่วนด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม  
ควำมสุจริตและควำมซื่อสัตย์ ควำมโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจำกนี้ ต้องก ำหนดให้มีกำรลงโทษผู้กระท ำผิด  
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและรวดเร็วเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่ำทันต่อพลวัตของ  
กำรทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเ มืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยกำร “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สำมำรถแยกแยะได้ว่ำสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อกำรทุจริต และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรม  
และค่ำนิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษำ เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น สำมำรถท ำหน้ำที่ควำมเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส ำนึกยึดม่ันในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึก
และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง 
ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมำตรกำรสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจำกผู้บริหำรประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชำชน เด็ก เยำวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดตำมกฎหมำยแล้ว ผู้บริหำรประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทำงจริยธรรมด้วย มีกำรพัฒนำยกระดับกำรมีจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเพ่ือสร้ำงนักกำรเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ำกับจริยธรรมภำยในพรรคกำรเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนกำรด ำเนินงำน และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต โดยกำรพัฒนำเครื่องมือ 
เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพและเท่ำทัน 
ต่อพลวัตของกำรทุจริต รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ มีมำตรกำร ระบบ  
หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้ เกิดกำรทุจริต และกำรบูรณำกำรติดตำม



ประเมินผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสำหกิจตั้งแต่  
ขั้นวำงแผนก่อนด ำเนินงำน ขั้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และข้ันสรุปผลหลังกำรด ำเนินโครงกำร 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เ อ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น กำรน ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนกำรใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำง
มำตรฐำนที่โปร่งใสในกระบวนกำรบริกำรของภำครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนกำรและระยะเวลำในกำรปฏิ บัติงำน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต รวมถึงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรข้อมูลภำครัฐทั้งระบบ โดยกำร
พัฒนำระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ กติกำ กระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรเข้ำถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะ สร้ำงควำม
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐโดยสำธำรณชน ซึ่งรวมถึงกำรมีกลไกท่ีเปิดโอกำส
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรด ำเนินกำรภำครัฐ เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำน
ของรัฐและประชำชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนกำรตื่นตัวและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของประชำชนในกำรร่วมเฝ้ำระวัง 
และป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบำะแสที่สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบำะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชำชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

รอ้ยละของเด็กและ
เยำวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชำชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงำนที่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 
 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ ำนวนคดีทุจริตใน
ภำพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ ำนวนคดีทุจริตรำย
หน่วยงำน 
  - จ ำนวนข้อ

ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ ำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐที่ถูกชี้มูลว่ำ
กระท ำกำรทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ ำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

กำรจะบรรลุเป้ำหมำย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตจะต้องมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กฎหมำยจะต้องมีควำมทันสมัย กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรด ำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว ท ำให้คดีควำมมีปริมำณลดลง แนวทำงในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงกระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
อย่ำงต่อเนื่อง ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยและตรำกฎหมำยใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และมุ่งท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดได้รับกำรด ำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทำงวินัยและอำญำอย่ำงรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดควำมเกรงกลัวต่อกำรทุจริต ควบคู่ไปกับ
กำรปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเข้ำสู่ระบบดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน  
ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่ำทันต่อกำรบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 



2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อำทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว  
และกระชับมำกขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรจนถึงกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชำชน อำทิ กำรบูรณำกำร
ประสำนงำนคดีที่ เ กี่ ยวข้ องกับกำรทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ กำรปรับปรุ งขั้ นตอนกำรด ำ เนิ นกำร  
ที่ล่ำช้ำและซ้ ำซ้อนกันของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีควำมรวดเร็ว กำรบูรณำกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้เข้ำถึงง่ำยและมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำ
ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงินเพ่ือให้กำรติดตำมยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันกำรยักย้ำย ถ่ำยเททรัพย์สินที่ได้มำโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น รวมทั้งกำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนำนำชำติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ควำมรู้ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยประมวลจำกคดีกำรทุจริตและผู้ เชี่ยวชำญของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตของแต่ละหน่วยงำนได้ศึกษำและมี
สมรรถนะและควำมรู้ที่ เป็นมำตรฐำน กำรพัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้ เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่  
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ ที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัต
ของกำรทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

กำรด ำเนินคดีทุจริต
มีควำมรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนกำร
ด ำเนินคดี ทุจริต 
ที่จ ำเป็นต้องขอขยำย
ระยะเวลำเกินกว่ำ
กรอบเวลำปกติ 
ที่กฎหมำยก ำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ ำนวนคดีอำญำ 
ที่หน่วยงำนไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 
 

 



 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวคิดหลักในกำรบริหำรประเทศ ถอดรหัสออกมำเป็น 2 ยุทธศำสตร์ส ำคัญ คือ (1) กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน (StrengthfromWithin) และ (2) กำรเชื่อมโยงกับประชำคมโลกในยุทธศำสตร์ กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน Thailand 4.0 เน้นกำรปรับเปลี่ยน 4 ทิศทำงและเน้นกำรพัฒนำที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่
หยิบยก คือ กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยกำรพัฒนำคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ กำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจบ่มเพำะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลูกฝัง
จิ ตสำธำรณะ ยึ ดประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นที่ ตั้ งมี ควำมซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต  มี วิ นั ย  มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร รม  
มีควำมรับผิดชอบ เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม และค่ำนิยมที่ดี คือ สังคมที่มีควำมหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีควำมสมำนฉันท์ (Harmony)  

 

 

 

 



 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ตำมที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 รวมนโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
ด้ำนที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในควำมซื่ อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.............................................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วย รัฐบำลได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

ในกำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ และด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตของ
หน่วยงำนในสังกัดเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส ำนึก 
ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วน
ตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก ซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ 

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง ทั้งในระดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำรทุจริตเชิงรุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภำพ 



3. เป้าหมาย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน อีกท้ังมีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จ ำนวน  55  คน  รับรู้และ 

มีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  โดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

สร้ำงควำมรับรู้เรื่องเขต
สุจริต และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หำประสบกำรณ์จำก
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผล
คะแนนสูง 

- ร้อยละของ
บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
- ผลกำรประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 90,000 
 

        กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำน
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 
 

- พัฒนำ
มำตรฐำน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสตำม
เกณฑ์กำร
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 90 5,000 
 

        กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมเสริมสร้ำง
สมรรถนะบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและปลุก
จิตส ำนึกสู่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี 

- จ ำนวน
บุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
 

ร้อยละ 80 5,000  
 

       กลุ่ม
อ ำนวยกำร 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมกำรประเมิน ITA 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมิน ITA 
ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 
ปี 2564  

คะแนน  85 -  
 

       กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

รวม 100,000           

 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน  
ITA สูง  
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 

3. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
 2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้วยวิธีกำรออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ควำมซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของสถำนศึกษำ/ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. บุคลำกรทุกระดับ
มีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่กำรเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำร
ด่ำเนินงำน 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ/์ก ำหนด
นโยบำย 
- กำรประกำศเจตจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- กำรประกำศนโยบำย
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

 

ร้อยละของควำม ส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัต ิ

- 

2) สร้ำงจิตส ำนึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหำและผลกระทบ 
ของกำรทุจริต ให้
ด ำรงตนอย่ำงม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะ
บุคลำกรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ปลุกจิตส ำนึกสู่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
กำรปลุกจติส ำนึกสู่กำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ด ี

5,000 

3) ส่งเสริมกำรสร้ำง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท ำ
ควำมดี เพื่อสำธำรณะ 
แบ่งปัน ลดควำมเห็น
แก่ตวั โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสำธำรณะ 
 

ร้อยละของจ ำนวน 
บุคลำกรทีไ่ด้รบักำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสำมำรถน ำควำมรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่

- 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภำพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนำและ
ยกระดับกำรท ำงำน 
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

1) สร้ำงควำมรับรู้เรื่อง
เขตสุจริต และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้หำ
ประสบกำรณ์จำกเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่มีผล
คะแนนสูง 
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ (ITA) 
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำรเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจ ำปี 2565 

1) ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ (ITA) 
2) สพป.อ่ำงทอง มี
มำตรฐำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประเมิน ITA   

90,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

- ศึกษำดูงำนจำกเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่มีผล
คะแนนสูง 
2) พัฒนำมำตรฐำน
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 
- คู่มือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน ์
ประจ่ำปี 2565 

2) ขับเคลื่อนนโยบำย
และยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่กำรปฏิบัต ิ

1) กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2565 

หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี 2565 

- 

3. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำท 
หน้ำท่ี และกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำน 
กำรส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) ประชำสัมพันธ์ 
สื่อสรำ้งสรรค ์
เพื่อใหบุ้คลำกรในสังกัด
เข้ำถึงได้ง่ำย น่ำสนใจ 
และกระตุ้นให ้
บุคลำกรรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

รูปแบบ 
กำรประชำสัมพันธ์ 
ในด้ำนกำรต่อตำ้นกำร 
ทุจริต เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้

- 

2) พัฒนำรูปแบบ 
วิธีกำร เนื้อหำ สำระ 
และช่องทำงให้
เหมำะสม สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ 
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ 

1) กำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ 
ประชำสมัพันธ์โดยกำร 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของควำม 
พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ต่อระบบบริหำรจัดกำร 
งำนสื่อสำรเพื่อต่อต้ำน 
กำรทุจริต (ช่องทำง/ 
กำรน ำเสนอข้อมูล) 

- 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประม

าณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. สร้ำงควำมรับรู้เรื่อง
เขตสุจริต และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หำประสบกำรณ์
จำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่
มีผลคะแนนสูง 

- ร้อยละของบุคลำกรที่
เข้ำร่วมกิจกรรม 
- ผลกำรประเมิน ITA ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 90 

สพป.อ่ำงทอง มีผลกำร
ประเมิน ITA ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 90 จำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ที่มีผลคะแนนสูง 

90,000          กลุม่
อ ำนวยกำร 
 

2. พัฒนำมำตรฐำนด้ำน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว ำ ม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

- กำรพัฒนำมำตรฐำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสตำมเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA 

สพป.อ่ำงทอง มีมำตรฐำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA   

5,000          กลุม่
อ ำนวยกำร 
 

3. เสริมสร้ำงสมรรถนะ
บุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ กำรศึกษำในกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและ
ปลุกจิตส ำนึกสู่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี 

- จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริต 
- บุคลำกรมีควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต 

- บุคลำกร สพป.อ่ำงทอง เข้ำ
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 
- บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
และปลุกจิตส ำนึกสู่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี

5,000          กลุม่
อ ำนวยกำร 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

100,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน 

- กลุ่มอ ำนวยกำร 

- กิจกรรมสร้ำงควำมรับรู้เรื่องเขตสุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หำประสบกำรณ์จำกเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมีผลคะแนนสูง 

90,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

- กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

5,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

- กิจกรรมเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและปลุกจิตส ำนึกสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

5,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

- กิจกรรมประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจ ำปี 2565 - กลุ่มอ ำนวยกำร 
- กำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 

- กลุ่มอ ำนวยกำร 

รวมทั้งสิ้น 100,000  
 
  ผู้เสนอแผนปฏิบัติกำร      ปริฉัตร  ยิ้มพงษ ์    ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร      นำยมงคล  รุ่งสว่ำง 
     (นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์)           (นำยมงคล  รุ่งสว่ำง) 
    ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
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     ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติกำร (สพฐ.) 
 
 

 (.........................................) 
 ต ำแหน่ง ............................................... 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน



 


