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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
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และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จน

ส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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สว่นที่ 1 บทน ำ 
ควำมเป็นมำ 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ  ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น 
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้อง

ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยใน

ปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ

ทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้

ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นใน

ความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม

กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง

ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จ

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วง

วัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี 

มีวัฒนธรรมสุจริต  สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน  สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม  มีความ
ละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้การปรับโครงสร้างประเทศ

ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็น

ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรร

มาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้

ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนด

ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผน

แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ฉบับนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน

ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

1.1. สถำนที่ตั้ง  
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ 2  ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลาง

จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากร 
วัยเรียนในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน และอ าเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนในสังกัด
รวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพ้ืนที่โดยรวมประม าณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ่ ดังนี้  

 ทิศเหนือ ติดอ าเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี)  

 ทิศตะวันออก ติดอ าเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอ าเภอก าแพงแสน (นครปฐม) 

 ทิศใต้ ติดอ าเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี)  

 ทิศตะวันตก ติดอ าเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) และอ าเภอท่าม่วง (กาญจนบุรี) 

1.2. เขตพื้นที่บริกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการบริหารจัด 

การศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน และอ าเภอห้วยกระเจา รวม 29 ต าบล 305 หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 

อ ำเภอ ต ำบล(แห่ง) หมู่บ้ำน(แห่ง) 
เทศบำล/ต ำบล

(แห่ง) 
อบต.(แห่ง) พื้นที่(ตร.กม.) 

ท่ามะกา 17 148 9 12 340.80 
พนมทวน 8 91 5 5 535.78 

ห้วยกระเจา 4 66 2 2 622.00 
รวม 29 305 16 19 1,498.58 
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1.3. ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 101 แห่ง 

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 1)ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 74 แห่ง 2)

ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 26 แห่ง 3)ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จ านวน 1 แห่ง 

1.4 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน 

ระดับ ปีกำรศึกษำ 2564/จ ำนวนนร. 
ก่อนประถมศึกษำ 
อนุบาล 1 536 
อนุบาล 2 1,347 
อนุบาล 3 1,475 
รวมระดับก่อนประถมศึกษำ 3,358 
ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,733 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,672 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,776 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,791 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,654 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,616 
รวมระดับประถมศึกษำ 10,242 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 722 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 752 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 687 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 2,161 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 75 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 55 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 48 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 178 

รวมทั้งสิ้น 15,939 
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1.5 ข้อมูลด้ำนบุคลำกร  
จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท ชำย หญิง รวม 
1 ผู้บริหารโรงเรียน 52 33 85 
2 รองผู้บริหารโรงเรียน 2 9 11 
3 ข้าราชการครู 123 749 872 

รวม 171 791 968 
4 พนักงานราชการ 6 20 26 
5 ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว 5 36 41 

รวม 11 56 67 

จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจำ้งช่ัวครำว ในส ำนักงำน 

ที ่ ประเภท 
จ ำนวน 

จ ำนวน กรอบตำมเกณฑ์ 
ก.ค.ศ.(อัตรำ) 

ตำมบัญชีถือจ่ำย 
(อัตรำ) 

1 ผู้อ านวยการสพป. 1 1 1 
2 รองผู้อ านวยการสพป. 3 3 3 
3 กลุ่มอ านวยการ 6 4 2 
4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 9 8 
5 กลุ่มนโยบายและแผน 5 5 5 
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 9 9 

7 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

20 20 10 

8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 6 6 
9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 1 1 1 

10 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

1 1 1 

11 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 2 1 
12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 2 
13 ลูกจ้างประจ า 6 6 6 
14 ลูกจ้างชั่วคราว 10 - 10 

รวม 81 69 65 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)  ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผล  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการ

วิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี

ประสิทธิภำพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุง

ระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ

ยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดที่ 6.4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต ในส่วนของ

กำรประเมินกำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย 
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เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ

การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของ

แต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมิน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ

เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหา

ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง

และการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน

การน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ

ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่

2) การใช้งบประมาณ

3) การใช้อ านาจ

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6) คุณภาพการด าเนินงาน

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

8) การปรับปรุงระบบการท างาน

9) การเปิดเผยข้อมูล

10) การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  ( Internal Integrity and Transparency
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Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ

หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดกำรรับรู้ ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  (External Integrity and Transparency

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ

หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ

ท างาน 

3) แบบตรวจกำร เปิ ด เผยข้ อ มูลสำธำรณะ  (Open Data Integrity and Transparency

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 

เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.06 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA( Excellence ) โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้
คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้
คะแนน 84.70 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 69.92 - - 
2559 88.25 เพ่ิมข้ึน +18.33 
2560 90.09 เพ่ิมข้ึน +1.84 
2561 91.30 เพ่ิมข้ึน +1.21 
2562 87.61 ลดลง -3.48 
2563 96.68 เพ่ิมข้ึน +9.07 
2564 95.06 ลดลง - 1.62 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.84 AA ผ่าน
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.51 AA ผ่าน
3 การใช้อ านาจ 99.45 AA ผ่าน
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.35 AA ผ่าน
2 การใช้งบประมาณ 97.02 AA ผ่าน
6 คุณภาพการด าเนินงาน 96.86 AA ผ่าน
7 การประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.81 A ผ่าน
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 93.45 A ผ่าน
9 การเปิดเผยข้อมูล 84.70 B ไม่ผ่าน

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
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กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี
ยิ่งขึ้น  
(มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9.กำรเปิดเผยข้อมูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่ งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทจุริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี ้ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาค

ส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 

มีดังนี ้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)

5. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สาระส าคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน

ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น

ครั้งแรกทีร่ัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 

นอกจากนี ้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชน

ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการ

ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับ

ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับ

บริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการ

บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมี

มาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง 

หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้

หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการ
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บริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

บุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด

มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง

ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล และ

มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือ

เป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน

ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ

บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ

สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ

เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมม่ันคง

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
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(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้น
ภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติ งานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการ
ทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดย
สถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต 
ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม
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การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้ง
ข้อมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปราม
การทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 

2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 
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ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 

บูรณาการ 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ

การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้ง

เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

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
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่

ต่ ากว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  62 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  73 

คะแนน 
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การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้ านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมว่าการทุจริต ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยัง
เป็นพฤติกรรมที่ ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท า
การทุจริต เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทาง
สังคมต่อการกระท า รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเ ข้มข้น ผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทาง
การเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบาย
ของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบาย
ของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และก าหนดมาตรการ
ให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและความ
ซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด กรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท า
หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้ โดยมมีาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือ
สร้างนักการเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการ
ทุจริตทีม่ีประสิทธิภาพและเท่าทัน ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุน
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ขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิม
ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 

มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละ 50
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ

พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA 

ร้อยละ 80

(85 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 100

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90

(90 คะแนน
ขึน้ไป)

ร้อยละ 100

(90 คะแนน
ขึ้นไป)
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 

- จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลเรื่อง
วินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ

ที่ถูกชี้มูลว่า
กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง

ต าแหน่งทาง
การเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ

การด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ

ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง

กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้

ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้

สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัล   มาใช้ในกระบวนการ
ท างาน ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงาน  ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็ว  และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน 
อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ล่าช้า  และซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความ
รวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเท
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการ
ปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษา  และมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสห
วิทยาการของเจ้าหน้าที่  ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ

รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 

ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอ

ขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไมเ่กินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 

คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2 

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์

ส าคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคม

โลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้น

การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 

ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี

ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท ์(Harmony)  
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นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรม ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจริตของ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงำน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น

ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบาย

และแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึง

การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก

รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี

ความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการ

เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึก

และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูก

จิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้ง
ในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน 
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2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกัน  และยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  

  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  67  คน 

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่ านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.กิจกรรมเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต  
มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 63,000 
 

        กลุ่ม
อ านวยการ, 
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
,กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล,กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี
,หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.1 กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการป้อง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 67 - 
 

        กลุ่มกฎหมาย
และคด ี

1.2 กิจกรรมพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ

จ านวนบุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจใน

คน 67 24,650          กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

โปร่งใสในการด าเนินงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต 

การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสใหม้ ี

เพื่อยกระดับดัชนีการรบัรู้
การทุจริต 

ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

  .           

1.3 กิจกรรมเสริมสร้าง
มาตรการกลไกการทุจริต 

1.จ านวนบุคลากรมี
ความตระรู้ในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2.ร้อยละของบุคลากร
มีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 67 -          กลุ่ม
อ านวยการ
,กลุ่มบรหิาร
การเงินฯ,กลุ่ม
กฎหมายและ
คด ี

2.กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 
2565 

คะแนน  95 -          กลุ่มนิเทศฯ 

3.โครงการพัฒนาเว็ปไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ี

ระดับความส าเร็จ
ของเว็ปไซต ์

ระดับ
คุณภาพ 

มากที่สุด           กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษาทา
ไกลฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

รวม 125,000           
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เขม้แข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
พันธกิจ :  
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
เป้ำประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
 แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 ตัวช้ีวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 :  

 1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

 2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA 

Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
-โครงการจติอาสา “เรา
ท าความดี ด้วยหัวใจ” 
 

ร้อยละของบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

63,000 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรมีความ
ตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ 
-การจัดท ามาตรการ
กลไกการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
-โครงการจติอาสา “เรา
ท าความดี ด้วยหัวใจ” 
-กิจกรรมองต์กร
คุณธรรม 

ร้อยละของบุคลากร
สพป.กจ. 2 ไดร้ับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

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

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจ าปี 2565 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

24,650 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปี 2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมมิชอบ 
ประจ าปี 2565 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
ภายใต้หัวข้อ “สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ไม่
ทนต่อการทุจริต” 
-ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
2.การพัฒนาเว๊ปไซต์
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

-จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
การต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ เพื่อ
สร้างการรับรู ้
-ส านักงานเขตพื้นท่ี
มีเว็ปไซต์ที่สมบูรณ์มีการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
อย่างโปร่งใส 

37,350 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1) การประกาศเจตนารมณ/์
ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ระดับความส าเร็จการประกาศ
เจตนารมณ์และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

การประกาศเจตนารมณ์
และเผยแพร่บนเว็ปไซต ์

-          กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 
 

2.ประกาศแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ  

ระดับความส าเร็จแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ 

ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ 

-          กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 
 

3.การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมมิชอบของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปี 2565 

ระดับความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมมิชอบของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปี 2565 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิ
มิชอบของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจ าปี 
2565 

-          กลุ่มนิเทศฯ 

4. การจัดท าคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความส าเร็จการจัดท าคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -          ตสน. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

5.การจัดท ามาตรการกลไก
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ระดับความส าเร็จมาตรการ
กลไกการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มาตรการกลไกการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-          กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิาร
การเงิน,กลุ่ม
กฎหมายและ
คด ี

6.โครงการจติอาสาเราท า
ความดีด้วยหัวใจ 

ร้อยละของบุคลากรที่ร่วม
กิจกรรมจติอาสาเราท าความดี
ด้วยหัวใจ 

บุคลากร สพป.กจ. 2 
จ านวน  67  คน 

63,000          กลุ่มอ านวยการ 

7.โครงการพัฒนาและยก 
ระดับการท างานให้สอดคล้อง
กับการประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

- ร้ อยละของบุคลากรที่ ร่ วม
กิจกรรม 
-คะแนนผลการประเมิน ITA ปี  
2565 

บุคลากร สพป.กจ. 2 
จ านวน  67  คน 
-คะแนนผลการประเมิน 
ITA ปี  2565 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ  95 

24,650          กลุ่มนิเทศฯ 

8.สร้างสื่อประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 

-          กลุ่มอ านวยการ 

9.โครงการพัฒนาเว็ปไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับความส าเร็จพัฒนาเว็ปไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เว็ปไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาได้ครบถ้วน 

37,350          กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

- กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

กิจกรรมประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ - 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมมิชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2565 

- กลุ่มนเิทศฯ 

การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  หน่วยตรวจสอบฯ 

การจัดท ามาตรการกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
- การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
-การจัดท ามาตรการประหยัด 

- กลุ่มอ านวยการ
,กลุ่มบรหิาร
การเงินฯ,กลุ่ม
กฎหมายและคด ี

โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ 
-กิจกรรมจติอาสา สืบสานวัฒนธรรมฯ 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สเีขยีวงามตา น่าอยู ่

63,000 กลุ่มอ านวยการ 
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แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

-กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงสถานท่ีท างาน ( 5 ส.) 
-กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 
-พัฒนาบุคลากรจติอาสา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
-การประกวดบคุลากรคณุธรรมขององค์กรคุณธรรม 

  

โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมนิคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-กิจกรรมการประชมุเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2564 
-กิจกรรมการประชุมช้ีแจงแนวปฏบิัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน
(IIT)และภายนอก(EIT) 
-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการน าเสนอแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2565 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

24,650 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต - กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ โครงการพัฒนาเว็ปไซตส์ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 37,350 

รวมท้ังสิ้น 125,000  
 

                      ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ               ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
              (นางสาวสุภาพ   จัดละ)                                     (นายสมพร   พิลาสันต์) 
    ต าแหน่ง    ศึกษานิเทศก ์                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
       ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

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

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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รายงานกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็น
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำง
โปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำได้พัฒนำนวัตกรรมเครื่องมือกำรประเมิน
มำใช้ประเมินส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ ำที่ภำยในหน่วยงำน มีกำร
ประเมิน “ระบบงำน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่
สะท้อนได้จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต  2  จึงด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี

(พ.ศ.2561-2580) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล ยุทธศำสตร์กำร

ปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และเป็นไปตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตแห่งชำติร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดให้หน่วยรำชกำรจัดท ำแผน

ป้องกันกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบสู่กำรปฏิบัติ 

2.วัตถุประสงค์ 

1.ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์

(ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 



3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ  

3.1 เชิงปริมำณเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 สำมำรถจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

 3.2 เชิงคุณภำพเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีเครื่องมือ ในกำร

ด ำเนินงำนเพือ่ให้องค์กรเป็นองค์กรปลอดจำกกำรทุจริต 

4. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุวันเดือนปี ที่ด าเนินการ)  

5.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 วิธีการด าเนินงาน 

  1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมค ำสั่ง ที1่44/2565  ลงวันที่  20  เมษำยน  2565  

 2. ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวันที่  18  พฤษภำคม  2565  ณ  ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ  สพป.กำญจนบุรี   เขต  2  ผู้เข้ำประชุม
ประกอบด้วยบุคลำกรตำมค ำสั่งฯ  จ ำนวน 16  คน 

3. ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 สรุปผลการด าเนินงาน 

1.ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ดังนี้ 

   1.1 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
   1.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   1.3 กำรรับของขวัญของบริจำค 
   1.4 กำรสอบแข่งขันข้ำรำชกำรครู 
ซึ่งต้องมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกิจกรรม/โครงกำรและมำตรกำรต่ำงๆ เช่นมำตรกำรกำรจัดซื้อ จัด

จ้ำง  มำตรกำรกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  นโยบำยกำรรับของขวัญ 
2.ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 2.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต  2  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  95.06  ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  AA  โดยตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  100  ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  คือ  ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  84.70  อยู่ใน
ระดับ  B 



   2.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จ ำแนกตำมตัวชี้วัด พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ 

     ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  100    ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
     ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  99.83 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
     ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  99.51 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 

           ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  99.45 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
     ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  99.35 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
     ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ                 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  97.02 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 

               ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  96.86 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
     ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  93.81 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
     ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  93.45 ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
    และตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  84.70   ซึ่งอยู่ในระดับ  B 
   2.3 ผลกำรวิเครำะห์ตำมค่ำน้ ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล  พบว่ำ  แบบประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต  2  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่มีสัดส่วนค่ำน้ ำหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบ IIT มีค่ำน้ ำหนักคะแนน 29.71 (คิด
เป็นร้อยละ 99.03 ) รองลงมำ ได้แก่ แบบ EIT  มีค่ำน้ ำหนักคะแนน 28.41 (คิดเป็นร้อยละ 94.70) และแบบ 
OIT มีค่ำน้ ำหนัก คะแนน 36.94 (คิดเป็นร้อยละ 92.35 ) มีสัดส่วนค่ำน้ ำหนักคะแนนต่ ำสุด 

3. กำรจัดท ำแผนปฎิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
     3.1 กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
     3.2 กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ(MOU)กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    3.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระท ำท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
    3.4 โครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” 

-กิจกรรมจิตอำสำ สืบสำนวัฒนธรรมฯ 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวงำมตำ น่ำอยู่ 
-กิจกรรมพฒันำ/ปรับปรุงสถำนที่ท ำงำน ( 5 ส.) 
-กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 
-พัฒนำบุคลำกรจิตอำสำ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
-กำรประกวดบุคลำกรคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม 

    3.5 โครงกำรพัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

-กิจกรรมประชุมชี้แจงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
-กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-กำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 



-กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
                            

ลงชื่อ.......... ......ผู้รำยงำน 
                                                    (น.ส.สภุำพ  จัดละ) 
                                                        ศึกษำนิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ที่ 144 /2565 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

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

           ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม

และ                ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ซึ่งสอดคล้องกับแผน

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิ

บำล ยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และเป็นไปตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก ำหนดให้หน่วยรำชกำร

จัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสู่กำรปฏิบัติ 

              ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2  โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่  

ดังต่อไปนี้ 

 

1.นำยสมพร   พิลำสันต์    ผู้อ ำนวยกำรสพป.กำญจนบุรี เขต 2 ประธำน
กรรมกำร 

2. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2   กรรมกำร 

3. นำยอรัญ   เทือกขันตี รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2   กรรมกำร 

4. นำยบุญส่ง   โซยรัมย์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2   กรรมกำร 

5. นำยเจษฎำ    ตันธนะ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลและ
รักษำกำรผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 

กรรมกำร 

 



6.น.ส.ไอยรินณ์   จันทร์แย้ม   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

7.นำยแมน   ค ำวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 

8.นำงชนำฏนันช์   ศักดิ์
สุนทร 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์                  กรรมกำร 

9. น.ส.สุรำงค์  ธิตินิลนิธิ    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 

10. น.ส.อินทิรำ  ชิวปรีชำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 

11. น.ส.อุบลศรี   ฟักจีน            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำบุคลำกร  กรรมกำร 

12.น.ส.พรรณพิมล  วิเศษสิงห์    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 

13. น.ส.สภุำพ  จัดละ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                       กรรมกำร 

14. นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

15. น.ส.จิรภำ    ศรีนวล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                    กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

16. น.ส.ธนันธร   ศรีลำวงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร                                               กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที ่ ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ติดตำม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

             ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร                                                                                                                                                  

                               สั่ง  ณ   วันที่  20  เมษำยน   พ.ศ. 2565 

                                                                          
 

                                                                             (นำยสมพร   พิลำสันต์) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุมจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วันที่  18   พฤษภาคม  2565  
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