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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธสาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกัน    

การทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน         

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนที่ 2 บริบทที่เก่ียวของ ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่งท่ีเกี่ยวของ สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต  2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ 

และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสําเร็จ      

เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสําคัญ 

อันสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
สวนที่ 1 บทนํา 
 - ความเปนมา          1 
 - ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2    3 
 - การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ   4 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment 
   Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  5 
   การศกึษาออนไลน 
 - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 6 
 - การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน    7 
 - แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 9 
    ระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ 
 - ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป        10 
 - แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        13 
 - เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ       13 
 - เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริต 14 
   และประพฤติมิชอบ 
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  21 
 - สวนที่  ๑  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ                         21 
            - สวนที่  ๒  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ                                                                       22 
            - สวนที่ ๓  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                               25                                           

 
 
 
 



 
สวนท่ี 1 บทนํา 

 ความเปนมา 

ประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดานตามสังคมโลกปจจุบัน มีความสําเร็จเปนทั้ง

ผลดีและสะทอนใหเห็นแนวความคิดของคนในประเทศ เพ่ือจะพัฒนาใหกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ         

ซึ่งอาจมีปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศอยูบาง ปญหาหนึ่ง คือ การทุจริต ในสังคมไทยระหวาง

ชวงเวลากวาทศวรรษ ปญหาการทุจริตสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรคสําคัญตอ        

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ 

การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น ตัวอยางเชน        

การทุจริตเชิงนโยบาย  การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผล

กระทบทางลบในวงกวาง 

ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมไทยมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม     

การทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทย         

ยังจําเปนตองไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัด

ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2564 ประเทศไทยได 35 คะแนน โดยมีคะแนน

นอยกวาป 2563 โดยในปนี้จัดอยูในอันดับที่ 110 ของโลก จากจํานวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงใหเห็นวา 

ประเทศไทยยังมี การทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งแผนแมบท ภายใต

ยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดเปาหมายหลักเพื่อใหภาครัฐ มีความ

โปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคม ใหมีจิตสํานึกและ

พฤติกรรมยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริตและการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละหนวยงาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล เพ่ือสรางสังคมที่มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและ

สงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” 

จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใด    

เปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยตอการทุจริต และเขามามีสวนรวม   

ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต ของหนวยงาน   

ในสังกัดเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน   

และตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสง เสริมวัฒนธรรมสุจริต               

ผานหลักสูตรการศึกษาตานทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น 



สามารถทําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม         

มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

นอกจากนี้  ยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนยุทธศาสตรหลักของ                

การพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง              

การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/           

โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผล เปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ               

เพ่ือเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ          

จากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และ

ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาลของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ 

ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบ

ยุทธศาสตรหลักที่ ใช ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบใหคํานึงถึ ง            

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ     

ประพฤติ มิชอบ จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน     

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565        

เพ่ือเปนกรอบทิศทาง ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ   

และนโยบายสํ าคัญ อันจะส ง ผล ให การทุ จริ ต ในการปฏิบัติ ร าชการของ ทุกส วน ราชการสั งกั ด 

กระทรวงศึกษาธิการ ลดนอยลง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขอมูลของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 ขอมูลพื้นฐาน 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 99/1 หมูท่ี 3 ถนนสุขุมวิท      
ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ อําเภอแกลง      
อําเภอวังจันทร และอําเภอเขาชะเมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  มีภารกิจหลัก    
ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา         
ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน แบงเปนเครือขายการศึกษา จํานวน 6 เครือขาย มีนักเรียน      
จํานวน 17,435 คน (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,107 คน 
(ขอมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564) โดยมอบหมายรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากร/เจาหนาท่ี ทุกคน รับผิดชอบกํากับ ดูแลและ
ประสานการดําเนินงานรวมกับเครอืขายการศกึษา และสถานศกึษาทุกแหง    
 

 ตาราง  1  จํานวนบุคลากรในสํานักงานจําแนกตามตําแหนง  

ที ่ ตําแหนง จํานวน (คน) 

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 1 
2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก  7 
4 นักจัดการงานทั่วไป 1 
5 นักประชาสัมพันธ 1 
6 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
7 นักวิชาการพัสด ุ 1 
8 นักทรัพยากรบุคคล 3 
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 
10 นิติกร 2 
11 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
12 นักวิชาการศึกษา 5 
13 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 
14 เจาพนักงานธุรการ 4 
15 พนักงานราชการ 1 
16 ลูกจางประจํา 1 
17 ลูกจางชั่วคราว                          16 
                  รวม               56 

 

 

 

 



การวิ เคราะหผลการประเ มินคุณธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนินงานของ                
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online)    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที่รับ        

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงาน          

ที่นําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment:ITA) ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานท่ีไดนํา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและ      

ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดพัฒนานวัตกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน            

โดยมีแนวคดิการพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็ว     

ในการวิเคราะหและประมวลผล โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน            

มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานดานเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน         

โดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 7 สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ ใหงายตอการใชงาน             

ลดความยุงยาก ซับซอนในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจ              

ของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    

ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของ

การประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย 

 

 

 

   



เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอ

การยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได

อยางเปนรูปธรรมโดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคะแนน

ดัชนีการรบัรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของ                

แตละแหลงขอมูลท่ีองคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมิน

ดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับ

เกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหา

ครอบคลุม     หลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต

ทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เก่ียวของกับการทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

หนวยงานในการนําไปสู        การปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด 

ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาที่ 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี ้

1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอ

หนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ 

และการแกไขปญหาการทุจริต 



2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอ

หนวยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ

ทํางาน 

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 

เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.55 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน อยูใน ระดับ A (Very Good)  

1.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน 95.95 ซึ่งถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใส ในการดําเนินงานอยูใน ระดับ AA (Excellence) โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต          
ไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล     
ไดคะแนน 86.28 คะแนน 

1.3  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564) สรุปไดดังนี ้

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 
2558 74.43 - - 
2559 91.13 เพ่ิมข้ึน +16.70  
2560 90.66 ลดลง -00.47 
2561 85.55 ลดลง -05.11 
2562 81.53 ลดลง -04.02  
2563 78.07 ลดลง -03.46 
2564 95.95 เพ่ิมข้ึน +17.88 

1.4  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่       
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การปองกันการทุจริต 100 AA ผาน 
4 การใชทรัพยสินทางราชการ  98.87 AA ผาน 

1 การปฏิบัติหนาที ่ 98.64 AA ผาน 



6 คุณภาพการดําเนินงาน  98.35 AA ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต  98.19 AA ผาน 

3 การใชอํานาจ 97.99 AA ผาน 

2 การใชงบประมาณ 97.72 AA ผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  97.26 AA ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  96.45 AA ผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 86.28 A ผาน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดบั คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 
B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนําผลการประเมนิ ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่หนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งข้ึน      
มีดังนี ้

1. การปฏิบัติหนาที ่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ

โปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไป      
อยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อยางมุงม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 

อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชน     
แกตนเองหรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานตนเองได 

3. การใชอาํนาจ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและ          
ไมเลือกปฏิบัต ิ

4. การใชทรัพยสินของราชการ 



สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตอง        
มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองทบทวนนโยบายที่เ ก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 

ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไข
ปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสราง   
ความเชื่อมั่นใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ 
หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริต        
ในหนวยงาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย           
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก   
ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

7. แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน 

ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรตองถูกตองครบถวนและ 
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมี
ชองทางใหผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน        
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ    
เข ามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและ               
ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้น 

9.  การเปดเผยขอมูล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร     
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใส     
ในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพร
ขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

10.  แนวทางการปองกันการทุจริต 



1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ที่มีแนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตองดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต 
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ   
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห  
แตละตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่ เปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดที่จะตองแกไขโดยเรงดวน      
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัด เปนตน  

4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต โดยกําหนด
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตาม     
ผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือ        
ผูที่เก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ใหนําไปสูการปฏิบัติ
และการรายงานผล เปนตน 

 
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เก่ียวของ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัต ิ

  



สวนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวของ 

สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลอง

กับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนัก    

ในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลัก

ดานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุก

ภาคสวน ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. 

มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สาระสําคัญขางตนจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หนาที่ของประชาชน

ชาวไทยวา “...บุคคลมีหนาที่ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวา   

เปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทย

ทุกคน นอกจากนี้ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแก

ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการ   

และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไก

ในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส  

โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสราง            

ใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือ

กระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐาน      

ทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีในหนวยงาน     

ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการ     

ที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่ มีคุณธรรมนั้ นสืบ เนื่ องมาจากช วงระยะเวลาที่ ผ านมา 

ไดเกิดปญหาที่เก่ียวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการ

หรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหา



ผลประโยชนใหกับตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดม ี      

ความพยายามที่จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการ

แผนดินและเจาหนาที่ของรัฐตองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปน

กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ          

ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนา

ระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรล ุ  

ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว         

และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ

เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้

 1.  ดานความมั่นคง 

(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมัน่คงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2.  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  



(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศนูยกลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3.  ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณุภาพเทาเทียมและทั่วถึง  

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4.  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5.  ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัย อยางบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  



(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
จัดทําขึ้นภายใตความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่
เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ 
โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของ  
การทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม 
โดยสถานการณปญหาการทุจริตท่ีจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทําทุจริต 
รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาต ิ      
ไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและ
ซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การแกไขปญหา
การทุจริตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว   

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทาง   
การพัฒนาหลัก ดังนี้  

(1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝง
วิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือสราง
พลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสราง
นวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบได       
ในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน        
ในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสูการลดจํานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 

(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก   
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปราบปราม
การทุจริตใหไดผลและมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต 
เปนเปาหมายในการดําเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตในป พ.ศ. 2580อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ

พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย

ประชาคมระหวางประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปญหาความมั่นคงที่สําคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 
4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ

แบบบูรณาการ 

 

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤต ิ  

มิชอบ 

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่ เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและ         

ประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรม แยกแยะ

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุก

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  50 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา   57 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  62 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  73 
คะแนน 



ภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต   พรอมทั้งสงเสริม

สนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการ

สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาค

สวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใต   ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้

ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวของกับการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจ
ขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริต         
ทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลา   
ทางสังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว 
ยังเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทํา
การทุจริตเนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผูอื่นกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิด 
ความเสียหายตอสังคมสวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษ   
ทางสังคมตอการกระทํา รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน          
ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานง 
ทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนิน
นโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยาก       
แกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตสภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวตอตานและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลให
กระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวีความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกัน    
การทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง   
และมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยม         
ใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลและ    
รวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูที่ เ ก่ียวของเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลั งรวมในการแก ไขปญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิด 



กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต    

1.1  แนวทางการพฒันา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการ
ปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับ
พฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการ
กระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับที่ เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทํา
หนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมี
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความ
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส 
ถูกตองเปนธรรม    ไมคดโกงรูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรของ
องคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต
ในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและ
แจงเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให เกิดการทุจริตประพฤติ      มิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปน
แบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจาก
ผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/ชุมชน ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปใน
สังคม เพื่อเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนา
ยกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง   ทางการเมืองเพ่ือสรางนักการเมืองที่มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน
ภาครัฐ มุงเนนการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและ
มาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและ



ปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ   ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตข้ันวางแผน
กอนดําเนินงาน ข้ันระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลัง      การดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความ
โปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ  โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ 
กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใช
งบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และ
สงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือ
บูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสง เสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเ พ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน
ความซื่อสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานที่
ผานเกณฑการประเมิน 
ITA  

รอยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

  - จํานวนขอ
รองเรียนเจาหนาที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 



เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

เรื่องวินัย (ทุจริต)  

  - จํานวนขอ
รองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลวากระทํา
การทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตที่
เก่ียวของกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 

 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและ
การดําเนินคดีจะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เก่ียวของในการ
ปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทําให
ผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือใหสังคม
เกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
ตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดี  

2.1 แนวทางการพฒันา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
โดยการปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน 
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย เทาทันตอ          
การบิดเบือนทรัพยสินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการขอมูลกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ             
ในการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการที่ลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทํา
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ 
การบูรณาการประสานงานคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการ 
ที่ลาชาและซ้ําซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับ



ทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือใหการติดตาม 
ยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ        
ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและ
องคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรม
ขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน   
ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานได
ศึกษาและมีสมรรถนะและความรูที่เปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของ
เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและ
เทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

การดําเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เปนธรรม โปรงใส 
ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ดําเนินคดี ทุจริต 
ที่จําเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกําหนด 

ไมเกินรอยละ 
25 

ไมเกินรอยละ 
20 

ไมเกินรอยละ 
15 

ไมเกินรอยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ที่หนวยงานไตสวน 
คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 
4  

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
3 

ของจํานวน
คดีที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
2  

ของจํานวน
คดีที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
1 

ของจํานวน
คดีที่สงฟอง 

 
 โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ีนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสําคัญ      
คือ (1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก   
ในยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนน     
การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) 
ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
แรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งมีความซื่อสัตย 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)  
 



 
 
 
 
 

 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบญัญัติแหงชาต ิ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตาม   
การแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึกของคนไทยใหยึดมั่น
ในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 



สวนที่ 3  
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
             (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตอเนื่อง              โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชราภรณ  ชวนพันธุ                               โทรศัพท ๐๖๕-๖๓๕๙๒๓๒  
นายธงชัย  เกิดม ี  กลุมกฎหมายและคดี              โทรศัพท ๐๘๔-๓๖๐๐๓๕๙ 
นายสยาม  นําเจรญิ กลุมสงเสริมการศกึษาทางไกลฯ    โทรศัพท ๐๖๑-๔๖๐๓๙๗๘                     

สวนที่  ๑  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ                         : M1 
 

แผนระดับท่ี ๑ : ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) *  
 ๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  
 ๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 ๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 ๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม       
 ๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
(๑) ประเด็น ๕. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก                  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
(๒) เปาหมาย ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนอง ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

แผนระดับที่ ๒ : แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

(๑) แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๒) เปาหมายแผนยอย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๓) แนวทางการพัฒนาภายใตแผนยอย ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรู

ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนา       
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะ    
ดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทํางานเพ่ือใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง   
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการ      
เปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับ         
ภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต 
ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําที่ถูกตอง 



คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปอง
บุคลากรภาครัฐ ที่กลายืดหยัดในการกระทําที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๔) เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ        
และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

 
 

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงานภายใตแผนงาน (ดูแผนงานตามบัญชีจัดสรร) 
 ๑.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
 ๒.  แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง 
 ๓.  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 ๔.  แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย  
 ๕.  แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา       
 ๖.  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๗.  แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 ๘.  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 ๙.  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 ๑๐.  แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

สวนที่  ๒  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ                                                              : M2 – M3 

๑.  หลักการและเหตุผล  

จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ ไดกําหนดใหกระทรวง   
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล         
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น การบริหารการศึกษาจะมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม   
ทําให ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับบทบาทหนาที่ เพ่ือปฏิบัติงานบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม ในการนี้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ไดจัดทําโครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม   และ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ไดจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ทั้งนี ้เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการ   
ปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ลดนอยลง และเพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง   
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตแนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบดวย              
๑) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต ๒) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ ๓) เสริมสราง
ประสิทธิภาพ ในการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร



ทางการศึกษาทุกทาน มีสวนรวมในกิจกรรมดานการปองกันการทุจริต ที่ผานกระบวนการพัฒนาระบบงาน 
และวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรูและจัดการความรูอยางเทาทัน            
ตอการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง จริงจัง และยั่งยืน แผนปฏิบัติการ
ดังกลาว กําหนดใหจัดทํากิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online และกิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค  

๒.๑  เพื่อพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ใหเปนองคกร      
แหงการเรียนรูที่ยั่งยืน สรางระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มุงเนนใหความสําคัญ       
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที ่  
ในการกลอมเกลาใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และ
เสริมสรางใหมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

๒.๒  เ พ่ือพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริต ใหมีความเขมแข็ง           
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัย
กลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน        
ใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

๒.๓  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทําดี มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต             
อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะสูวิถีสุจริต ผานกระบวนการคิดอยางเปนรูปธรรมนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
เหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

๒.๔  เพ่ือใหบุคลากรใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีทัศนคติที่ดี              
ตอการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  

๒.๕  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในดานการปองกันการทุจริต 
ศึกษา แนวทางการดําเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต และประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่  

๒.๖  เพ่ือให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITA-Online ๒๐๒๒) เปนไปตาม
เปาหมาย หรือ สูงกวาเปาหมาย เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น 

๔. เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)   
๑) ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกคน มีความรูความเขาใจ และไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคต ิ        
และคานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน 
ทับซอน  

๒) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITA-Online ๒๐๒๒) สูงข้ึน 



 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
๑) ผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ขาราชการครู  และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ อยางนอยรอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจ มีความตระหนักรู และไดรับ
การปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
แนวทางเรื่องผลประโยชนทับซอน 

๒) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITA-Online ๒๐๒๒) ไดรับผลคะแนน      
ตามเปาหมายในระดับสูงมาก ที่ระดับคะแนนไมนอยกวาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือสูงกวา มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใส              
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

๔.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)  
รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่เขารวมประชุมไดรับความรู ความเขาใจนโยบาย และแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะและสามารถพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 

๕.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  
๕.๑  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรใน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีความตระหนักและมีคุณลักษณะ ๕ ประการ ตามหลักเขตสุจริต 
ซื่อสัตยสุจริตและปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี ในการรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๒  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรใน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามรูปแบบการพัฒนาเขตพ้ืนที่สุจริต  
เพ่ือยกระดับไปสูเขตพื้นที่สุจริตอยางยั่งยืน 

๖.  กลุมเปาหมาย/ผูไดรับประโยชน  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว       
จํานวน ๒๐๐ คน 

๗.  ระยะเวลา/สถานที ่ 
 ระยะเวลา  ระหวางเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่  ๓  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 

๘.  กิจกรรมและการดําเนินงาน (แสดงรายละเอียดข้ันตอน การดําเนินงานโดยระบุกิจกรรม ลักษณะงานท่ีทํา
อยางชัดเจน ในกรณีที่ มีการทํากิจกรรมยอยใหเขียนแสดงทุกกิจกรรมพรอมระยะเวลาเริ่มดําเนินการ          
ทุกกิจกรรม โดยระยะเวลาใหใสเครื่องหมาย  ในแตละไตรมาสท่ีจะดําเนินการ ซึ่งจะตองสัมพันธกับ  
แผนการใชงบประมาณแตละไตรมาส) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาส ๑ 
(ตค.-ธค.๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(มค.-มีค.๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เมย.-มิย.๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
กค.-กย.๖๕) 

๑. 
 
 
 
 

กิจกรรมอบรมใหความรู แนวทางปฏิบั ติ
ราชการที่ดี การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และสงเสริมวินัยขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการไมยอมรับ
และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  

    
 
 
 
 

๒. - สรางสื่อการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประชาสัมพันธแนวสรางสรรค  
เขาถึงไดงาย นาสนใจ,   

    

๓. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา 
- จัดทําคูมือการประเมินฯ เพ่ือแจกจายใหแก
เจาหนาที่ทุกคนใน สพป.ระยอง เขต ๒, ผูมี
สวนไดเสียภายในและผูมีสวนไดเสียภายนอก 
เพ่ือประกอบการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ
ในการประเมิน 
- จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการ การประเ มิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ( ITA 
Online ๒๐๒๒) 
- ติดตามกํากับดูแล การตอบแบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) และผูมีสวนได
เสียภายนอก (EIT) ผานระบบ ITA Online 
๒๐๒๒ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสงขอมูลแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เขาสู
ระบบ ITA Online ๒๐๒๒ 

    

๔. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ     

 



๙.  รายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณ 

 ☐   งบประมาณท่ีไดรับจาก สพป.ระยอง เขต 2        จํานวนเงิน ..............-..............บาท  
     งบประมาณที่ไดรับจาก สพฐ.     จํานวนเงนิ ..........๕๐,๐๐๐....บาท 

☐   งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น     จํานวนเงิน ..............-..............บาท  
          โปรดระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ ...................................-................................ 

ที่ กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ แตละไตรมาส (บาท) 

ไตรมาส ๑ 
(ตค.-ธค.๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(มค.-มีค.๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เมย.-มิย.๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(กค.-กย.๖๕) 

รวม 

๑. กิจกรรมที่ ๑ อบรมใหความรูแนวทางปฏิบัติ
ราชการที่ดี การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และสงเสริมวินัยขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการไมยอมรับ
และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ จํานวน 
๒๐๐ คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(๒๐๐ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ)       
- คาอาหารกลางวนั  
(๒๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มือ้) 
- คาวิทยากร 
(๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง)  
- คาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการประชุม
เสริมสรางธรรมาภิบาลในสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๕๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๕๙๐ 
 
 

 รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 - - - ๓๖,๑๙๐ ๓๖,๑๙๐ 

๒. กิจกรรมที่ ๒ การประเมิน ITA สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค  
เขาถึงไดงาย นาสนใจเพื่อสรางการรับรู  
ปายโฟมบอรด (๖ ชุด x ๑,๕๐๐ บาท) 
 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ คว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง าน ขอ งสํ า นั ก ง าน เข ตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕(ITA Online ๒๐๒๒)  
๑) บุคลากรของ สพป.ระยอง เขต ๒  
    จํานวน ๔๗ คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(๔๗ คน x ๓๐ บาท x ๑ มื้อ)  
 

    
 

๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑,๔๑๐ 
 
 

 
 

๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑,๔๑๐ 
 
 



ที่ กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ แตละไตรมาส (บาท) 

ไตรมาส ๑ 
(ตค.-ธค.๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(มค.-มีค.๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เมย.-มิย.๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(กค.-กย.๖๕) 

รวม 

๒) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  
จํานวน ๖๐ คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(๖๐ คน x ๓๐ บาท x ๑ มื้อ) 
 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสงขอมูลแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
เขาสูระบบ ITA Online ๒๐๒๒ จํานวน 
๑๐ คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   (๑๐ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ)        
-  คาอาหารกลางวัน  
   (๑๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ) 
 

 
 

๑,๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๖๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๖๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ - - - ๑๓,๘๑๐ ๑๓,๘๑๐ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

** (ขอถัวจายทุกรายการ) 

  



๑๐.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตองระบุคาเปาหมายดวย) วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
๑๐.๑ รอยละ ๘๐ ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรใน 
สพป.ระยอง เขต ๒  มีความรูความเขาใจ 
ในแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
แนวทางการดําเนินงานตามการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้น ท่ี
การศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
และการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา “เสริมสรางการไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ” 

นิเทศติดตาม คูมือ/แบบนิเทศติดตาม 

๑๐.๒ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครู และบุคลากรใน สพป.ระยอง 
เขต ๒ มีทัศนคติที่ดีตอ โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริ ยธรรม  และธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ใหความรวมมือใน
การปฏิบัติและพัฒนา เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใหสูงข้ึน 

การประเมินผล แบบสอบถาม/ 
การสังเกต 

 

 

 

 

 

 



๑๑.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง  

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ที่ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการและกิจกรรม 
ภายใตระยะเวลาที่กําหนดใหครบถวน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
มีการกําหนดวางแผนงาน บุคคล และติดตามการดําเนินงานในโครงการและกิจกรรม 
 

 
                                   (ลงชื่อ)        พัชราภรณ  ชวนพันธุ    ผูเสนอโครงการ 

                           (นางสาวพัชราภรณ  ชวนพันธุ) 
                                                    นิติกร ปฏิบัติการ 

 

 
                                   (ลงชื่อ)           ธงชัย  เกิดมี            ผูพิจารณาโครงการ 

                             (นายธงชัย  เกิดมี) 
                           นิติกร ชาํนาญการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 
 

 
                                                     (ลงชื่อ)        สุเทพ  ศรบุญทอง       ผูอนุมัติโครงการ 

                            (นายสุเทพ  ศรบุญทอง) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

กลุมกฎหมายและคด ี
 


