
 

  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
ค ำน ำ 

 แผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น  
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ
ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าวความเช่ือมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลช่ือโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนส าเร็จ 
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 ควำมเป็นมำ 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับ
ท่ี 104 ของโลก จากจ านวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน  
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564)  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมท้ังก าหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
และมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ ง  คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน 
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างาน 
ด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ  
มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยด าเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมท้ังเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความ
เช่ือมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม



และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมี     
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 
6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบั บท่ี 12  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็หน่วยงานทางการศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษิการ พ.ศ. 2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลงวันท่ี 17  
สิงหาคม 2553 มีภารกิจในการก ากับ ดูแลประสานสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม  น าไปสู่การการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ีสอง โดยมีทิศทางการจัดการศึกาท่ีตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สถานท่ีต้ัง หมู่ 2 ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  25  กิโลเมตร มีภารกิจใน   
การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในพื้นท่ี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน
และอ าเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนในสังกัดรวมท้ังส้ิน 101  โรงเรียนมีพื้นท่ีโดยรวม 1,498.58  ตารางกิโลเมตร  มีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีทิศตะวันออก ติดอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี และ
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ ติดอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีทิศตะวันตก ติดอ าเภอบ่อพลอย และอ าเภอ
ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นท่ีบริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการบริหารจัด



การศึกษาในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวนและอ าเภอห้วยกระเจา  รวม 29  ต าบล 321 หมู่บ้าน  จ านวน
สถานศึกษา  เปิดสอนระดับ อ.1-ป. 6 จ านวน 74 โรงเรียน ระดับ อ.1-ม. 3 จ านวน  26  โรงเรียน  ระดับ อ. 1-ม. 6 
จ านวน  1  โรงเรียน 
 ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ปี  2563  ระดับช้ันอนุบาล  จ านวน 3,637  คน  ระดับประถมศึกษา  10,259  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2,306  คน  ระดับมะยมศึกษาตอนปลาย  45  คน  รวม  16,361  คน  
 ข้อมูลด้านบุคลากร  ท้ังหมด   1,238  คน  ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน  96 คน  รองผู้อ านวยการ  4 คน  
ข้าราชการครูจ านวน  934 คน  พนักงานราชการจ านวน  29 คน ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างช่ัวคราว  175  คน  บุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชาวคราวในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน   71  คน  
  
 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีน าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานท่ีได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน           
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจน
ประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภาระงานด้าน
เอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีท่ี 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต ในส่วนของกำรประเมิน 
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย   
 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี



งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมื อการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ
เครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิด  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เคร่ืองมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



ท้ังส้ิน 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 96.68 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ 
AA (Excellence)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 96.68 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence ) โดย ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 93.06  คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 69.92 - - 
2559 88.25 เพิ่มข้ึน +18.33 
2560 90.09 เพิ่มข้ึน +1.84 
2561 91.30 เพิ่มข้ึน +1.21 
2562 87.61 ลดลง            -3.69  
2563 96.68 เพิ่มข้ึน +9.07 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 98.86 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 95.78 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 99.63 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 98.67 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.97 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.56 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 94.78 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 95.71 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 93.06 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 



D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี
ยิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 96.00) มีดังนี้ 

1. แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อกำร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้
มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

2.กำรเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด         
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง     
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

4. กำรใช้งบประมำณ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้อง จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ 
 



 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง  รวมถึงการสร้างความตระหนักใน           
การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้าน       
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระส าคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระส าคัญท้ัง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือช้ีน าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 ก าหนดในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังก าหนดชัดเจน       
ในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการ
แผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพท่ีส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี  หรือ
กระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมี
คุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เกิดปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ีไม่
เป็นธรรม บังคับหรือช้ีน าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการ
มุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้
มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีก าหนดเอาไว้ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ         



การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  



 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   



การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมใน 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม        
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน         
การด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล 
และช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายใน          
การด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีก ารรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 
2580  อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภา คี ต่า ง  ๆ  ใน สัง คมร่ วมมื อกัน ในการป้ อง กัน การ ทุจริ ต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ ชอบมีประ สิทธิภาพมีความ เด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 



แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่ง ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่ อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านส่ือต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ี 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธี คิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจาก             
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐท่ีเข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  73 
คะแนน 



ท่ีผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัว
ต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการ
ทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและ
ระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ
สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเ มืองที่ ดี  มีวัฒนธรรมสุจ ริต และ กำรปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าท่ีความเป็น
พลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำง 
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 



4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 



 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

 สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

    

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  
(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
ถูกช้ีมูลว่ากระท า
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 
2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม

การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี  
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ีเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี  



2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดย

การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบว นการท างาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครั ฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ท่ี เกี่ ยวข้ อ งกับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุ ง ขั้นตอนการด า เนินการ  
ท่ีล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมท้ังการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ท่ีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ี  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริต 
ท่ีจ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ท่ีกฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ท่ีหน่วยงานไต่สวน 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ไม่เกินร้อยละ 
1 



เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 

 



 

 โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติ
ท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์
ท่ีสมบูรณ์” ผ่านการปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมี
ความสมานฉันท์ (Harmony)  



 

 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ี

สูงขึ้น 
ยุทธศำสตร์หลัก 



ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ี
ท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 



 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ในทุกระดับ เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 



 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย    
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3จึงได้
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 



ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

บรรษัทภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 



(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต 
จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  
และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคล่ือนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 

   
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ  
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรื อปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกีารส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ท่ีแถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ไ ด้แถลงนโยบายต่อสภานิ ติบัญญั ติแห่งชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็ก
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง  
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิ



และหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดจุดเน้นท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
ประถมศกึษำกำญจนบรุี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นทีศ่ึกษำ 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงำน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  
1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังใน
ระดับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย  



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 บุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน   71   คน 
 
5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนยอ่ยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ปี 2564 

1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิต 
ส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 120,000          กลุ่ม
อ านวยการ, 
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล, 
กลุ่มพัฒนา 
บุคลากร, 
นิติกร, 
หน่วยตรวจ 
สอบภายใน 

1.1 กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 

บุคลากรมคีวาม
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตและมี
จิตส านึกสาธารณะ 

คน 73 40,000          กลุ่มกฏหมาย
และคดี 

1.2 กิจกรรมพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

จ านวนบุคลากร
ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านคุรธรรมและ

คน 200 50,000          กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต 
 
 

ความโปร่งใสให้มี
ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.3 กิจกรรมเสริมสร้าง
มาตรการกลไกการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

1.จ านวนบุคลากรมี
ความตระหนักรู้ใน
การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่มคีวาม
ตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านและแก้ไข
การทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

คน 73 30,000           -กลุ่มบริหาร
การเงินฯ 
-กลุ่ม
อ านวยการฯ 
-กลุ่มกฎหมาย 
-กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากร 
 

2.กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2564  

คะแนน  95 40,000          กลุ่มนิเทศฯ 

3. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมิน ITA 

ส านักงานเขตพ้ืนที่มี
เว็บไซต์ที่สมบูรณ์
เพ่ือรองรับการ
ประเมิน ITA 

เว็บไซต์ 100 40,000          กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 
รวม 200,000           

 
 



7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 

8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  
 

9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 มีกลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจริตท่ี
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น  
 

10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้ำประสงค์ :  
 เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีพฤติกรรมยึดมั่น  
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการด า เนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 

2) สร้างจิตส านึกที่ตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่

40,000 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างมี 
ศักด์ิศรีและมี
เกียรติภูมิ 

การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต  

การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต  
มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่ 
- การจัดท ามาตรการ
กลไกการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสให้มี
ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกจิกรรมท า
ความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

- 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือ

1) พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ปี 
2564 

40,000 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอรร์ัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจ าปี 2564 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปี 
2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
รองรับการประเมิน ITA 

ส านักงานเขตพ้ืนที่มี
เว็บไซต์ที่สมบูรณ์เพ่ือ
รองรับการประเมิน ITA 
 

40,000 

 



 
 

 แบบสรปุโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริต ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต 2 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 โครงกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
-การให้ความรู้เรื่องกฏหมายและคดีตัวอย่าง 

- กลุ่มกฏหมาย
และคดี 

 โครงกำรปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 - กิจกรรมการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

50,000 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 โครงกำรสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 80,000 กลุ่มอ านวยการ 
 -กิจกรรมธรรมคือคุณากร หน้าเสาธงทุกวันจันทร์     
 -ศักดิศรีและเกียรติภูมิชาว KAN 2 ด้วยคติพจน์ “สพป. กาญจนบุร ีเขต 2  

ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน “เฮ้” 
  

 -กิจกรรมจิตอาสา สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา -  
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 -กิจกรรมจิตอาสา “เราท าดี ดัวยหัวใจ” -  
 -กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงสถานท่ีท างาน -  
 โครงกำร/กิจกรรม   
 โครงกำรพัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
30,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 -การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)ประจ าปี 2564 -  
 -การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ -  
 โครงกำรกำรพัฒนำเว็บไซต์และสื่อโซเชียนเน็ตเวิร์คของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ITA Online 
40,000 กลุ่มส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกลฯ 

 200,000  
 

  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ      ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าท่ีร้อยตรี  
     (น.ส.สุภาพ   จัดละ)                (สุรสิทธิ์   ถิตย์สมบูรณ์) 
               ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์                   ต าแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 
 ต าแหน่ง ............................................... 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

(ส ำเนำ) 

 

 

 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที่ 217/2564 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                                   ......................................................................  

                   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เพ่ือขับเคลื่อนด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการ
จัดท างบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

              ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  โดยให้มีอ านาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 

 1. ว่าท่ีร้อยตรีสุรสิทธ์  ถิตย์สมบูรณ์   ผู้อ านวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2                ประธานกรรมการ 

 2. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ          รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2     รองประธานกรรมการ 

 3. นายอารักษ์  วิเศษสิงห ์     รองผู้อ านวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2     รองประธานกรรมการ 

 4. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์     รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2     รองประธานกรรมการ 

5. นายอรัญ   เทือกขันตี     รองผู้อ านวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2              รองประธานกรรมการ 

 6. น.ส.จินตนา    สุขสมแดน               ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ     กรรมการ 

 7. นางนราทิพย์   สอาดเอ่ียม               นักจัดการงานทั่วไป รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ           กรรมการ 

 8. น.ส.ไอยรินณ์   จันทร์แย้ม                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการ 

 9. นายแมน   ค าวงษ์     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                 กรรมการ 

 10. นางชนาฏนันช์   ศักด์ิสุนทร    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 

 11. น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ                  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
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 12. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 

 13. น.ส.อุบลศรี   ฟักจีน    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร                 กรรมการ 

 14. น.ส.พรรณพิมล  วิเศษสิงห์           ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี           กรรมการ 

 15. นายเจษฏา  ตันธนะ    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล            กรรมการ 

16. น.ส.สุภาพ  จัดละ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

17.นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธ์ิ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18.น.ส.นาริทร์  พรดี               ลูกจ้างชั่วคราว            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทจุริต  ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

             ทั้งน้ีให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

             

                                      สั่ง  ณ   วันที่  11  พฤษภาคม   พ.ศ.   2564 

                                           ว่าท่ีร้อยตรี              

(สุรสิทธ์    ถิตย์สมบูรณ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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(ส าเนา) 
แบบเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
แผนงานบูรณาการ  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนอง         
           กลยุทธ์สพฐ.ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
            ตวัชี้วดัที่ 3  รอ้ยละของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมค่ีำคะแนนเฉลีย่กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ 

 หน่วยงำน(ITA) ไมน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 85 

ลักษณะโครงการ                  (  ) ใหม่                   (  ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภาพ  จัดละ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ค. 64-ก.ย.64 
 

1. หลักการและเหตุผล 

            ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  
โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียน  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตและโรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 2.2 เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
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         บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 72  คน 
3.1 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
งานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2563และชี้แจงแนว
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150 
บาท จ านวน  72  คน  เวลา   1  วัน  
-ค่าจัดจ้างท าไวนิล จ านวน 1 แผ่น 

  
 
 
 
 
 
10,800 
3,140 

  
 
 
 
 
 
10,800 
3,140 

น.ส.สุภาพ  จัดละ 

2. กิจกรรมที่ 2  
การประชุมปฏิบัติการน าเสนอผลงาน OIT 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
คนละ  150  บาท จ านวน 40 คน เวลา 1 วัน 

  
 
 
6,000 

  
 
 
6,000 

น.ส.สุภาพ  จัดละ 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปและถอดบทเรียน
การพัฒนางานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150
บาท จ านวน 50  คน  เวลา   2  วัน 
-ค่าจัดซื้อวัสดุ 

  
 
 
 
15,000 
5,000 

  
 
 
 
15,000 
5,000 

น.ส.สุภาพ จัดละ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. การประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนางาน
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2564 

            น.ส.สุภาพ 
จัดละ 

2. การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 

            น.ส.สุภาพ 
จัดละ 

3. ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการพัฒนา
งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            น.ส.สุภาพ 
จัดละ 



50 
 

-ค่าจัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการประเมินITA 5,000 5,000 
รวม  44,940  44,940  

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

แบบประเมินของป.ป.ช. 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

ตรวจสอบรายงาน แบบรายงานลการประเมินฯ 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มกีำรบริหำรงำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพ เจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำม

ซื่อสตัย ์เป็นธรรม มอือำชีพ  โปร่งใส ปรำศจำกทุจริตคอรปัชัน่ และประชำชนสำมำรถเขำ้ถงึกำรรบับริกำรไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว และท ัว่ถงึ  

                 
ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ   

                        (นางสาวสุภาพ  จัดละ)                      

                                ศึกษานิเทศก์ 

ลงช่ือ              ผูพ้ิจารณาโครงการ 

           (น.ส.จินตนา  สุขสมแดน)      

                  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ                ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                       (นายปกรณ์    ม่วงเจริญ) 

                                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                                          

                             ลงช่ือว่าท่ีร้อยตรี    ผู้อนุมัติโครงการ  

                                                          (สุรสิทธ์ิ  ถิตย์สมบูรณ์  ) 

                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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(ส าเนา) 

แบบเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
ชื่อโครงการ พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online  
 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

สนอง/สอดคล้อง 
            นโยบาย สพฐ. ข้อที่.............. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ .....................  
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มฐ.ที่……2……ตัวบ่งชี้ที่…4… 

             การประเมินส่วนราชการ ตาม ม.44 องค์ประกอบที่.........ตัวชี้วัดที่......   
             นโยบาย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อที่.........                                                
             อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 
 

ลักษณะโครงการ                  ( / ) ใหม่                   (  ) ต่อเน่ือง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจษฎา ตันธนะ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 การการ
บริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบรหิารจัดการที่ดี ประเด็นพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีแนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมงานตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการด าเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุนงานด้าน 
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
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 3.1 เชิงปริมาณ 
        1 พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        2 จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล DATA ส าหรับเว็บไซต์ 
     3.1 เชิงคุณภาพ 
        1 มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัดเจน หลากหลายช่องทาง 
ครอบคลุมงานตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 
 

 

 
 
 

41,060 41,060 เจษฎา 
 

รวม   41,060 41,060  
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1. มีการสร้าง พัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
แบบประเมิน 

 
แบบรายงาน 
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมงาน
ตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            เจษฎา 

2 จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล DATA 
ส าหรับเว็บไซต์ 

            เจษฎา 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินการ             เจษฎา 
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ลงช่ือ     เจษฎา   ตันธนะ     ผู้เสนอ/พิจารณาโครงการ  

                            (นายเจษฎา   ตันธนะ)                      

                  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 

  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  

ลงช่ือ     อรัญ   เทือกขันตี     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                              (นายอรัญ   เทือกขันตี) 

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ลงช่ือ   ว่าท่ีร้อยตรีสุรสิทธ์ิ   ถิตย์สมบูรณ์     ผู้อนุมัติโครงการ  

                                                 (สุรสิทธ์ิ     ถิตย์สมบูรณ)์ 

      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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(ส าเนา) 

โครงการ   เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

แผนงาน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
สนอง         
           นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
             กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
             ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภครัฐ(ITA) 
ลักษณะโครงการ                  (  ) ใหม่                   (  ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชนาฏ์นันช์  ศักด์ิสุนทร 

ระยะเวลาด าเนินการ   กค. กย.64 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  
โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียนสุจริต  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี เพ่ือพัฒนางานตามภารกิจให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
     2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน     
          พัสดุ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
         - ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  99 โรงเรียน 
         - บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา        จ านวน  99 โรงเรียน 
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     3.1 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีด้านพัสดุในสถานศึกษา มีความรู้ในเรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร   
 

  นางชนาฏ์นันช์
ศักด์ิสุนทร และ
คณะ 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
-ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องด่ืม จ านวน 2 
มื้อ ๆ ละ 30 บาท จ านวน 218 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 90 
บาท จ านวน 218 คน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 
จ านวน 8 ชั่วโมง(วันละ 2 ชม.จ านวน 4 วัน) 
 

 13,080 
 
 
19,620 
 
4,800 
 

 13,080 
 
 
19,620 
 
4,800 

ชนาฏ์นันช์ และ
คณะ 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปและประเมินผล   
 

  น.ส.สุภาพ 
จัดละ 

รวม  37,500  37,500  
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.พ มี.
ค 

เม
.ย 

พ.ค มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการ
อบรมฯ 

            นางชนาฏ์นันช์         
ศักด์ิสุนทร และคณะ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการฯด้านพัสดุ             นางชนาฏ์นันช์ และคณะ 
3. สรุปผล/ประเมินผล             น.ส. สุภาพ จัดละและ

คณะ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี

สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้

อย่างถูกต้อง  

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 
 

 

ลงช่ือ          ชนาฏ์นันช์    ศักด์ิสุนทร       ผู้เสนอโครงการ   

                        (นางชนาฏ์นันช์  ศักด์ิสุนทร)                      

            ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

ลงช่ือ      ปกรณ์   ม่วงเจริญ              ผู้พิจารณาโครงการ 

           (นายปกรณ์  ม่วงเจริญ)      

              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ลงช่ือว่าที่รอ้ยตรี....สุรสิทธ์ิ    ถิตย์สมบูรณ์.....ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                       (สุรสิทธ์ิ  ถิตย์สมบูรณ์ ) 

      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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(ส าเนา) 

 
ชื่อโครงการ    จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนอง 
            ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ ......... กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ............         จุดเน้น สพฐ.ที่ .....................................                 
            ARS, KRS.ตัวชี้วัดที่..................................................          มาตรฐาน สพท. ท่ี...............................                                                   
            ภารกิจกลุ่มที่ส าคัญและจ าเป็นต้องพัฒนา                     นโยบายเร่งด่วน 
            ยุทธศาสตร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2.....ที่.......           อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................ 

ลักษณะโครงการ           (/ ) ใหม่          (   ) ต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ. กลุ่มอ านวยการ  (นางอรพินธ์  ไชยสมทิพย์) 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น พฤศจิกายน 2563  สิ้นสุด  กันยายน  2564 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันใน 4 
สถานบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน โดยมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมท างานแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ตาม
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้พระราชทานโครงการไว้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการจิตอาสา    “เราท าความดี ด้วย
หัวใจ” เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
ร่วมใจกันพัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถ่ิน ตามความสมัครใจ เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านจิตสาธารณะแก่บุคลากร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม สร้างจิตส านึกและปลูกฝงัความเสียสละให้บคุลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กร ชุมชน 

และท้องถ่ิน  
3. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและการท างานเป็นทีม ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ากิจกรรม  จ านวน 74 คน  

  เชิงคุณภาพ 
          1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจิตส านึก และมีจิตสาธารณะ 

        ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถ่ิน  
    2. สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สะอาด สวยงาม  
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        พร้อมให้บริการ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจิตอาสา สืบสานวัฒนธรรมฯ  - - - - - - 
 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว งามตา 
น่าอยู่ 
- ค่าวัสดุ 

   
 
2,630 

   
 

2,630 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงสถานที่ท างาน  
( 5 ส.) 
- ค่าจ้างเหมาท าป้ายท าเนียบและป้ายแสดงข้อมูล
สารสนเทศ 
- ค่าจ้างเหมาท าป้ายแผนผังการท างาน ป้ายละ 7,900 
บาท จ านวน 5 ป้าย 
- ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์ 
- ค่าวัสดุ 

  

20,000 
 

39,500 
 

2,550 
10,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

6,320 

   

20,000 
 

39,500 
 

2,550 
10,000 
6,320 

รวม  72,050 8,950   81,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. 
 

2. 
 
3. 

 กิจกรรมจิตอาสา สืบสาน
วัฒนธรรมฯ 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวงามตา น่าอยู่ 
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรงุสถานที่
ท างาน ( 5 ส.) 

 
 

  
 
 
 
 

78,370 

 
 

2,630 
 
 

 

กลุ่ม 
อ านวยกา

ร 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1.บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  
   90 ข้ึนไป 
2. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีจิตส านึกที่ดีมี 
    จิตสาธารณะ 
3. สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ได้รับการพัฒนา มี  
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ สะอาด สวยงามพร้อมให้บริการ 

1. การส ารวจ 
 
1. การสังเกต 
2. การประเมิน 
 
1. การสังเกต 
2. การประเมิน 

 1.แบบส ารวจ 
 
1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
 
1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจิตส านึกและมีความเสียสละ  
2. สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สะอาด สวยงาม  
3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความสามัคคีและให้ความร่วมมือ 

ในการท างานเป็นทีม  
 
ลงชื่อ     อรพินธ์  ไชยสมทิพย์          ผู้เสนอโครงการ 
      (  นางอรพินธ์  ไชยสมทิพย์  ) 
 
ลงชื่อ      นราทิพย์  สอาดเอ่ียม          ผู้พิจารณาโครงการ 
      (  นางนราทิพย์  สอาดเอ่ียม ) 
 
ลงชื่อ    อรัญ  เทือกขันตี               ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
        (  นายอรัญ  เทือกขันตี  ) 
 

                                                     ว่าท่ีร้อยตรี   สุรสิทธ์ิ  ถิตย์สมบูรณ์        ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( สุรสิทธ์ิ  ถิตย์สมบูรณ์ ) 

    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 



 


