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คํานํา 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3(พ .ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก

ป้องกันการทุจริต และ3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประจําปี

งบประมาณพ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกันการ

ทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เก่ียวข้อง  

ส่วนที่ 3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

ความเช่ือมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสําเร็จ  

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ

นโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 

ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต

ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก

ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 

มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจําเป็นต้อง

ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562  

โดยในปีน้ีจัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจํานวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมี

การทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กําหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โดยให้ความสําคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่น

ในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม

กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

กระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ

ต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า  

“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสําเร็จในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย

ต้ังแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มี

ค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต  
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มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสําเร็จ คือ 

มีกระบวนการทํางานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่าง

เท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งน้ี มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้

สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและ

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  พร้อมทั้ งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

(Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 

4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากน้ี ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทําขึ้นบน

พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย

ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดําเนินการให้เห็นผล

เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม

ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดแนวทางการจัดทํา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง

และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสู่การจัดทํา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ฉบับน้ี 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ

ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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ข้อมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 ที่ต้ังสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ต้ังอยู่ เลขท่ี 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อําเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุม่/หน่วย จํานวน 9 กลุ่ม/1 หน่วย  ดังน้ี 

กลุ่มอํานวยการ     หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-3684 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์   หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-1922  

กลุ่มบริหารงานบุคคล    หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-1984 
กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-1984 
กลุ่มกฎหมายและคดี    หมายเลขโทรศพัท์ 0-7641-1984 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุม่ DLICT   หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศพัท์  0-7641-2180  
 

อัตรากําลัง 
บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพังงา มจีํานวนทั้งสิ้น  50  คน ณ วันที่  29  พฤศจกิายน  2563 

บุคลากร/กลุ่ม 
กรอบ 

(อัตรากําลงั)
มีตัว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว 

ข้าราชการคร ู 26 3 - 2 

ผู้บริหารการศกึษา 4 2 - - 

ศึกษานิเทศก์ 22 1 - 2 

บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 52 31 5 9 

กลุ่มอํานวยการ 7 5 5 3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11 6 - 1 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ 13 8 - 1 

กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT 7 4 - 3 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศกึษา 8 5 - - 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3 1 - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 - - 

รวมบุคลากรทั้งสิน้ 78 34 5 11 
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อํานาจหน้าที ่

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังน้ี 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งการแบ่งส่วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ข้อ 3 ไว้ดังต่อไปน้ี 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนา 

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ  ที่หลากหลายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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ทําเนียบผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                       ประธานกรรมการ 
2. นายบุญรฐั  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ 
3. นางจันทนี  ณ ถลาง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
4. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา กรรมการ 
5. นายสหัสชัย  นาคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
6. นางสาววันวิภา  ประสิว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ  
7. นายอุทร   สิงห์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
8. นายวิเวก  สุขสวัสด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 

 9. ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คําดํา  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
2. นางวราภรณ์  คงเทศ   ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
3. นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ   ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

 การจัดการศึกษา 
4. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวศิริลักษณ์  พูลศิร ิ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
  

ผู้อํานวยการกลุ่ม 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดังน้ี 

 จํานวนโรงเรียน ร้อยละ 
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 136 100 

-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 88 64.70 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 32 23.53 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.74 
-  ประถมศึกษา 14 10.29 
-  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.74 
-  ไมม่ีนักเรียน 0 0.00 

 

แผนภูมิที่ 1จํานวนโรงเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดังน้ี 

 
 

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีจํานวน 136 โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจํานวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา – 
ประถมศึกษา มีมากที่สุด รองลงมาคือระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ตามลําดับ 

 

88

32

1

14

1 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-  ก่อนประถมศกึษา – ประถมศกึษา -  ก่อนประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น
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-  ประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น -  ไม่มีนกัเรียน
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ตารางที่ 2จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

ประเภท จํานวนโรงเรียน ร้อยละ 
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 136 100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 75 55.15 
- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 28 20.59 
- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.50 
- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.35 
- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 5 3.68 
- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) 1 0.74 
- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีจํานวน 136 โรงเรียน จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดท่ี 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) 
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.15 รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 20.59 
และโรงเรียนขนาดที่ 6 (นร.1,500 – 2,499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.74  
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11 
 

ตารางที่ 3 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 

ประเภท จํานวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ตํ่ากว่า 120 คน 75 100 

- ไม่มีนักเรียน 0 0.00 
- 1-20 1 1.33 
- 21-40 12 16.00 
- 41-60 17 22.67 
- 61-80 21 28.00 
- 81-100 13 17.33 
- 101-120 11 14.67 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

ตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจํานวนนักเรียน พบว่า  
ปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น จํานวน 75 โรงเรียน โดยจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 
61-80 คน มีจํานวนสูงสุด 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.00 
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ตารางที่ 4เปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนจําแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

ประเภท จํานวนโรงเรียน เพิ่ม/ลด 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 

2563 
โรงเรียนขนาดเล็ก ตํ่ากว่า 120 คน 80 75 -5 

- ไม่มีนักเรียน 1 0 -1 
- 1-20 2 1 -1 
- 21-40 11 12 1 
- 41-60 22 17 -5 
- 61-80 15 21 6 
- 81-100 15 13 -3 
- 101-120 14 11 -3 

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 

 
ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ระหว่าง 2 ปี

การศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จํานวน 5 โรงเรียน  
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ตารางที่ 5จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 239 236 475 11.25 24 20 : 1
อนุบาล 2 889 891 1,780 42.16 130 14 : 1
อนุบาล 3 1,042 925 1,967 46.59 132 15 : 1

รวมก่อนประถม 2,170 2,052 4,222 18.67 286 15 : 1
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,478 1,309 2,787 17.32 160 17 : 1
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,390 1,383 2,773 17.23 158 18 : 1
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,401 1,223 2,624 16.30 157 17 : 1
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,329 1,169 2,498 15.52 153 16 : 1
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,422 1,255 2,677 16.63 161 17 : 1
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,428 1,308 2,736 16.70 158 17 : 1

รวมประถมศึกษา 8,448 7,647 16,095 71.19 947 17 : 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 459 383 842 38.05 38 22 : 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 364 357 721 32.58 38 19 : 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 322 328 650 29.37 35 19 : 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,145 1,068 2,213 9.79 111 20 : 1

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 11 11 22 27.85 2 11 : 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11 23 34 43.04 2 17 : 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 11 12 23 29.11 2 12 : 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 46 79 0.35 6 13 : 1

รวมทั้งสิ้น 11,796 10,813 22,609 100 1,350 17 : 1
ร้อยละ 52.17 47.82 100  

จากตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีจํานวน 22,609 คน คิดเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 52.17 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.82 

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.19 รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.67 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.35  

สําหรับจํานวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจํานวนมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด  
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 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
อัตราส่วนจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา เท่ากับ 17 : 1 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด อัตราส่วน 13 : 1 รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 17 : 1 

ตารางที่ 6จํานวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จําแนกตามอําเภอและระดับการศึกษา 
.ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา
อําเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมทั้งสิ้น 

เมือง
พังงา 

นักเรียน 678 2,872 342 - 3,892 
ห้องเรียน 40 130 21 - 191 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 22 : 1 16 : 1 - 20 : 1 

เกาะยาว 
นักเรียน 321 1,279 310 79 1,989 
ห้องเรียน 19 78 10 6 113 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 16 : 1 31 : 1 13 : 1 18 : 1 

กะปง 
นักเรียน 236 727 83 - 1,046 
ห้องเรียน 18 58 6 - 82 

นักเรียน : ห้อง 13 : 1 13 : 1 14 : 1 - 13 : 1 

ตะก่ัวทุ่ง 
นักเรียน 740 2,779 161 - 3,680 
ห้องเรียน 66 211 8 - 285 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 13 : 1 20 : 1 - 13 : 1 

ตะก่ัวป่า 
นักเรียน 534 1,614 406 - 2,554 
ห้องเรียน 32 91 18 - 141 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 22 : 1 - 18 : 1 

คุระบุรี 
นักเรียน 693 2,259 221 - 3,173 
ห้องเรียน 41 117 15 - 173 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 19 : 1 15 : 1 - 18 : 1 

ทับปุด 
นักเรียน 490 2,057 305 - 2,852 
ห้องเรียน 26 96 12 - 134 

นักเรียน : ห้อง 19 : 1 21 : 1 25 : 1 - 21 : 1 

ท้าย
เหมือง 

นักเรียน 530 2,508 385 - 3,423 
ห้องเรียน 44 166 21 - 231 

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 15 : 1 18 : 1 - 15 : 1 

รวม 
นักเรียน 4,222 16,095 2,213 79 22,609 
ห้องเรียน 286 947 111 6 1,350 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 17 : 1 20 : 1 13 : 1 17 : 1 
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จากตารางที่6 เมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนจําแนกตามอําเภอ พบว่าโรงเรียนในอําเภอเมืองพังงา 
มีจํานวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอําเภอตะก่ัวทุ่ง และอําเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอําเภอทับปุด มีอัตราส่วนจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด 
คือ 21 : 1 รองลงมาคืออําเภอเมืองพังงา 20 : 1 ส่วนอําเภอกะปงน้อยที่สุด คือ 12 : 1 

ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จําแนกตามเพศและความพิการ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ประเภทความพิการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 
บกพร่องทางการเห็น 4 2 6 0.30 
บกพร่องทางการได้ยิน 1 1 2 0.10 
บกพร่องทางสติปัญญา 180 94 274 13.48 
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 12 11 23 1.13 
มีปัญหาทางการเรียนรู้ 1,163 430 1,593 78.40 
บกพร่องทางการพูด/ภาษา 13 3 16 0.79 
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ 44 6 50 2.46 
ออทิสติก 23 3 26 1.28 
พิการซ้อน 24 18 42 2.07 

รวม 1,464 568 2,032 100 
ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 11,796 10,813 22,609 8.99 

แผนภูมิที่ 5แสดงจํานวนนักเรียนพิการจําแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563 

 
จากตารางที่ 7และแผนภูมิที่ 5เมื่อพิจารณาสัดส่วนร้อยละของนักเรียนพิการเรียนร่วมกับนักเรียน

ทั้งหมดในสังกัด จํานวน 22,609 คน พบว่า มีนักเรียนพิการเรียนร่วม จํานวน 2,032 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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ตารางที่ 8จํานวนนักเรียน จําแนกตามศาสนาและระดับช้ัน ปีการศึกษา 2563 

แผนภูมิที่ 6จํานวนนักเรียน จําแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2563 

 

จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่6 เมื่อพิจารณานักเรียนแยกตามศาสนา พบว่านักเรียนนับถือศาสนาพุทธ  
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.99 รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 37.73 และศาสนาคริสต์  
คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามลําดับ 
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ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,719 10,076 1,219 1 14,015 61.99
อิสลาม 1,491 5,971 991 78 8,531 37.73
คริสต์ 9 36 2 0 47 0.21
ซิกส์ 1 3 0 0 4 0.02
พราหมณ์/ฮนิดู 0 2 1 0 3 0.01
อ่ืน ๆ 2 7 0 0 9 0.04

รวม 4,222 16,095 2,213 79 22,609 100.00
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ตารางที่ 9จํานวนนักเรียน จําแนกตามสัญชาติและระดับช้ัน ปีการศึกษา 2563 

 
แผนภูมิที่ 7จํานวนนักเรียน จําแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2563 

 
จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณานักเรียนจําแนกตามสัญชาติในภาพรวม พบว่านักเรียน

สัญชาติไทย มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.45 รองลงมาคือพม่า คิดเป็นร้อยละ 2.79 และไม่ปรากฎสัญชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามลําดับ 

96.45

0.12 0 0 0 0.02 0
2.79

0.01 0.24 0.26 0.08

ไทย

กมัพชูา

เกาหลีใต้

จีน

ญ่ีปุ่ น

เนปาล

ปากีสถาน

เมียนมา

มาเลเซีย

ลาว

ไม่ปรากฎสญัชาติ

สัญชาติ 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 3,984 15,563 2,180 79 21,806 96.45
กัมพูชา 4 23 1 0 28 0.12
เกาหลใีต้ 0 1 0 0 1 0.00
จีน 0 2 0 0 2 0.00
ญี่ปุ่น 0 1 0 0 1 0.00
เนปาล 0 4 0 0 4 0.02
ปากีสถาน 0 2 0 0 2 0.00
เมียนมาร ์ 208 395 28 0 631 2.79
มาเลเซีย 0 3 0 0 3 0.01
ลาว 10 43 2 0 55 0.24
ไม่ปรากฎสัญชาติ 10 46 2 0 58 0.26
อ่ืน ๆ 6 12 0 0 18 0.08
รวม 4,222 16,095 2,213 79 22,609 100.00
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ตารางที่ 10จํานวนนักเรียนจําแนกตามนํ้าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2563 

ประเภท 
ก่อน

ประถมศึ
กษา 

ร้อยละ 
ประถมศึก

ษา 
ร้อยละ 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 

มัธยม 
ศึกษา 
ตอน
ปลาย 

ร้อยละ 

นักเรียนท้ังหมด 4,222 100 16,095 100 2,213 100 79 100 

น้ําหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ 633 14.99 1,598 9.93 117 5.29 8 10.13 

ส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์ 477 11.30 1,240 7.70 107 4.84 3 3.80 

น้ําหนักและส่วนสูงตํ่า
กว่าเกณฑ์ 

265 6.28 709 4.41 48 2.17 3 3.80 

น้ําหนักสูงกว่าเกณฑ์ 512 12.13 3,387 21.04 625 28.24 25 31.65 

ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 440 10.42 2,123 13.19 333 15.05 8 10.13 

น้ําหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ์ 

213 5.05 1,366 8.49 198 8.95 5 6.33 

น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ 3,077 72.88 11,110 69.03 1,471 66.47 46 58.23 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 3,305 78.28 12,732 79.11 1,773 80.12 68 86.08 

น้ําหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 

2,659 62.98 9,845 61.17 1,280 57.84 43 54.43 

จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด จําแนกตามน้ําหนัก ส่วนสูง โดยรวม พบว่าระดับ 
ก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.28 รองลงมาคือนักเรียนที่มีนํ้าหนัก
อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 72.88 โดยนักเรียนที่มีนํ้าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มีจํานวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.05 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.11 รองลงมาคือ
นักเรียนที่มีนํ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.03 โดยนักเรียนที่มีนํ้าหนักและส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์มี
จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.41 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิด
เป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 0 .1 2  รอ งล งม าคื อ นั ก เรี ย น ที่ มี นํ้ าห นั ก อ ยู่ ใน เกณ ฑ์  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  6 9 .0 3  
โดยนักเรียนที่มีนํ้าหนักและส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์มีจํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.17 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.08 รองลงมาคือนักเรียนที่มีนํ้าหนักอยู่
ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 58.23 และนักเรียนที่มีนํ้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 54.43 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11จํานวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จําแนกตามวิธีการเดินทาง 
                มาเรียน ปีการศึกษา 2563 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 
จําแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยใช้ยานพาหนะเสียค่าโดยสารมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 27.14 ต่อจํานวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาใช้ยานพาหนะไม่เสียค่าโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 
11.66 และเดินทางมาเรียนโดยใช้จักรยานยืมเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.01 

แผนภูมิที่ 8เปรียบเทียบร้อยละจํานวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร  

                   จําแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2563 

 

จากแผนภูมิที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเดินทางร้อยละของจํานวนนักเรียนในเขตบริการท่ีอยู่ห่างไกล
โรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีมากที่สุด รองลงมาคือก่อนประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้อยที่สุด 

นกัเรียนท่ีอยู่ห่างเกิน 3 กม.

27.94

3.98
0.11

7.30

ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย ก่อนประถมศกึษา

ระดับชัน้ 
จํานวน
นักเรียน 

วิธีการเดินทางมาเรียน
นักเรียนที่อยู่
ห่างเกิน 3 

กม. 
เดิน
เท้า 

โดยใช้ยานพาหนะ
จักรยาน
ยืมเรียน 

เสียค่า
โดยสาร 

ไม่เสียคา่
โดยสาร 

ก่อนประถมศกึษา 4,222 23 1,328 299 0 1,650
ประถมศึกษา 16,095 73 4,273 1,968 2 6,316
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,213 20 520 358 1 899
มัธยมศึกษาตอนปลาย 79 1 14 11 0 26
รวมทั้งสิน้ 22,609 117 6,135 2,636 3 8,891
ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน  
3 กม. ต่อนร. ทั้งหมด 

100 0.52 27.14 11.66 0.01 39.33
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ตารางที่ 12จํานวนนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามระดับช้ันและสาเหตุ ปีการศึกษา 2562 

 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนออกกลางคันจําแนกตามระดับช้ัน พบว่าในปีการศึกษา 2562 
มีนักเรียนออกกลางคัน จํานวน 1 คน เน่ืองจากมีปัญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 

 

สาเหตุ 
 
 
 

 
ชั้น จํา

นว
นน

ักเ
รีย

น 
ปี

กา
รศึ

กษ
า 

25
62

 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญ
หา

คร
อบ

คร
ัว 

สม
รส

แล
้ว 

มีป
ัญ
หา

ใน
กา

รป
รับ

ตัว
 

ต้อ
งค

ดีถู
กจ

ับ 

เจ
็บป

่วย
อุบ

ัติเ
หตุ

 

อพ
ยพ

ตา
มผู้

ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
ครั

ว 

กร
ณี
อื่น

 ๆ
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

าง
คัน

 ต่
อ 

นร
.ป

ี 6
1 

ชั้นอนุบาล 1 429     
ชั้นอนุบาล 2 1,891     
ชั้นอนุบาล 3 2,056     
รวมอนุบาล 4,376     
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,971     
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,645     
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,507     
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,684     
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,771     
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,816  1   1 0.04
รวมประถมศึกษา 16,394  1   1 0.006
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 842     
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 715     
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 635     
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,192     
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 39     
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 26     
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 32     
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 97     

รวมทั้งสิ้น 23,059  1   1 0.004
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ตารางที่ 13เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 จําแนกตามสาเหตุ  

 
 

 
 
 

จากตารางที่ 13 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวมพบว่า 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 มีจํานวนลดลง ในทุกสาเหตุ ยกเว้นสาเหตุ มีปัญหาครอบครัว 

 

แผนภูมิที่ 9  เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 จําแนกตามสาเหตุ 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562

สาเหตุ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
เพิ่ม/ลด 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 24,068 23,059 -1,009 
ฐานะยากจน - - - 

มีปัญหาครอบครัว 1 1 - 

สมรสแล้ว 1 - - 1 

มีปัญหาในการปรับตัว 3 - - 3 

ต้องคดีถูกจับ - - - 
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 

อพยพตามผู้ปกครอง 4 - - 4 

หาเลี้ยงครอบครัว - - - 

กรณีอ่ืน ๆ - - - 
รวม 9 1  - 8 



22 
 

ตารางที่ 14จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาร้อยละการเรียนจบและศึกษาต่อของนักเรียน พบว่านักเรียนที่ 
จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.44 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 
6 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนที่จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางท่ี 15เปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนทีจ่บการศึกษาและศึกษาต่อช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3และมัธยมศึกษาปีที ่6  

ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ระดับชัน้
 
รายการ 

ม.3 ม.6 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 506 100 32 100 
- ศึกษาต่อ 488 96.44 30 93.75 
- ประกอบอาชีพ 17 3.36 2 6.25 
- บวชในศาสนา 0 0.00 0 0.00 
- ไม่ประกอบชีพและไมศ่ึกษาต่อ 1 0.20 0 0.00 
- อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 

ระดับชัน้ 
รายการ 

ม.3 ม.6 
2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด

นักเรียนเรียนจบ 523 506 -17 32 32 - 
- ศึกษาต่อ 496 488 -8 29 30 1 
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จากตารางที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ ลดน้อยลง ส่วนนักเรียนที่จบ
การศึกษาและศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ เพ่ิมมากขึ้น 

- ประกอบอาชีพ 22 17 -5 1 2 1 
- บวชในศาสนา 5 0 -5 - - - 
- ไม่ประกอบอาชีพและไม่
ศึกษาต่อ 

- 1 1 2 0 -2 

- อ่ืน ๆ - - - - - - 
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ตารางที่ 16รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จําแนกรายอําเภอ 

รูปแบบ 
อําเภอ 

ปกติ DLTV ผสมผสาน 
รวม 

เมืองพังงา 5 - 9 14 

ตะก่ัวทุ่ง 3 3 25 31 

ทับปุด 4 - 8 12 

ท้ายเหมือง 2 1 23 26 

กะปง 1 - 9 10 

ตะก่ัวป่า 4 1 9 14 

คุระบรุ ี 7 2 7 16 

เกาะยาว 1 - 12 13 

รวม 27 3 102 136 

จากตารางที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด พบว่า 
สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานมากที่สุด จํานวน 102 โรง จากสถานศึกษา ทั้งหมด 
136 โรง และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายอําเภอ พบว่า อําเภอตะกั่วทุ่ง มีสถานศึกษาที่จัดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานมากที่สุด 25 โรง รองลงมาคือ อําเภอท้ายเหมือง 23 โรง และอําเภอเกาะยาว 12 โรง ตามลําดับ 

แผนภูมิที่ 10 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ตารางที่ 17จํานวนบุคลากร จาํแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563 

ประเภท จํานวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการครู 1,227 65.65 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  
- รองผู้บริหารการศึกษา 2  
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 113  
- ครูผู้สอน 1,110  
- ศึกษานิเทศก์ 1  

บุคลากรทางการศึกษา 28 1.50 
พนักงานราชการ 31 1.66 
ลูกจ้างประจํา 45 2.41 

- ช่างปูน 26  
- ช่างครุภัณฑ ์ 1  
- ช่างไฟฟ้า 1  
- พนักงานขับรถยนต์ 3  
- พนักงานบริการ 12  
- พนักงานสถานที ่ 2  

ลูกจ้างชั่วคราว 269 14.39 
โรงเรียน 258 13.80 
- ธุรการ (15,000) 54  
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 82  
- นักการภารโรง โครงการคืนครู 31  
- นักการภารโรง 18  
- ครูวิกฤต 33  
- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ 11  
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13  
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 16  
สพป.พังงา 11 0.59 

   งบบริหารจัดการ สพป.พังงา 
- ปริญญาตรขีึ้นไป 4  
- ตํ่ากว่าปริญญาตร ี 4  

   งบปกติ
- พนักงานพิมพ์ดีด 1  
- พนักงานทาํความสะอาด 1  
- เวรยาม 1  

รวม 1,869 100 

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจําแนกตามประเภท พบว่าเป็นข้าราชการครูมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.65 รองลงมาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว คิดเป็นร้อยละ 14.39 และพนักงานราชการน้อยที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 1.66 
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ตารางที่ 18จํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ตําแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน รวม ร้อยละ 

ตํ่ากว่าปริญญาตร ี - 2 2 0.16
ปริญญาตร ี 17 890 907 74.16
ปริญญาโท 93 218 311 25.43
ปริญญาเอก 3 - 3 0.25

รวม 113 1,110 1,223 100

จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาจํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิ
การศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.16 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 25.43 และ
ระดับปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 

 

ตารางที่ 19จํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จําแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ตําแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน รวมทั้งสิน้ ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ - 566 566 46.28
ชํานาญการ 41 306 347 28.37
ชํานาญการพิเศษ 69 236 305 24.94
เชี่ยวชาญ 3 2 5 0.41
เชี่ยวชาญพเิศษ - - - -

รวม 113 1,110 1,223 100

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาจํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จําแนกตามวิทยฐานะ  
พบว่าไม่มีวิทยฐานะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.28 รองลงมาคือชํานาญการ คิดเป็นร้อยละ 28.37และเช่ียวชาญมี
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.41 
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คุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละผลการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562 
ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ระหว่าง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/-
ภาษาไทย 50.39 49.07 1.32
คณิตศาสตร ์ 31.65 32.90 -1.25
วิทยาศาสตร ์ 35.57 35.55 0.02
ภาษาอังกฤษ 30.71 34.42 -3.71

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 37.08 38.00 -0.92
 

จากตารางที่  20 การเปรียบ เที ยบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน  (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 1.32 และ 0.02 ตามลําดับ) ส่วนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ  สําหรับค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ 0.92 

 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละผลการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 พัฒนาการ +/-

ภาษาไทย 56.33 50.39 -5.94
คณิตศาสตร ์ 35.52 31.65 -3.87
วิทยาศาสตร ์ 39.98 35.57 -4.41
ภาษาอังกฤษ 36.16 30.71 -5.45

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 42.00 37.08 -4.92
 

 จากตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉล่ียทั้ง 4 กลุ่มสาระ มีคะแนนรวมเฉลี่ยรอ้ย
ละ 42.00 และปีการศึ กษา 2562 มี คะแนนรวมเฉลี่ ยร้อยละ 37.08 ซึ่ งมี คะแนนเฉลี่ ยลดลง ร้อยละ 4.92  
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ ภาษาไทย  
(ร้อยละ 5.94) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 5.45) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 3.87) และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 4.41) โดยกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละลดลงมากที่สุด ร้อยละ 5.94   
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ตารางท่ี 22เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/-
ภาษาไทย 52.94 55.14 -2.2
คณิตศาสตร ์ 21.70 26.73 -5.03
วิทยาศาสตร ์ 28.43 30.07 -1.64
ภาษาอังกฤษ 29.81 33.25 -3.44

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 33.22 36.30 -3.08
 

จากตารางที่ 22 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ ( 2.20/5.03/1.64 และ 3.44 ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี 23เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 พัฒนาการ +/-

ภาษาไทย 51.49 52.94 1.45
คณิตศาสตร ์ 25.01 21.70 -3.31
วิทยาศาสตร ์ 34.31 28.43 -5.88
ภาษาอังกฤษ 26.48 29.81 3.33

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 34.32 33.22 -1.10
  

จากตารางที่  23 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน  (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 34.32 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.22 ซึ่งมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละลดลง 1.10 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  คือ ภาษาไทย (เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ1.45) ภาษาอังกฤษ  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.33) ส่วนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียลดลงได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 5.88) และคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 3.31) 
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
                ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
                กับระดับประเทศ 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/-

ความสามารถด้านภาษา 47.18 46.46 0.72
ความสามารถด้านคาํนวณ 44.68 44.94 -0.26
ความสามารถด้านเหตุผล - - - 

รวม 3 ด้าน 45.93 45.70 0.23
 

จากตารางที่ 24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละระดับเขตพ้ืนที่มากกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม พบว่า มากกว่าระดับประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ 0.23 
 
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
.ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 
กับปีการศึกษา 2562  
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 พัฒนาการ +/-

ความสามารถด้านภาษา 57.13 47.18 -9.95
ความสามารถด้านคาํนวณ 50.02 44.68 -5.34
ความสามารถด้านเหตุผล 50.62 - - 

รวม 3 ด้าน 52.59 45.93 -6.66
 

จากตารางที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินคุณภาพผุ้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2561 มากกว่าทั้ง 2 ด้าน และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวม พบว่าน้อยกว่าปีการศึกษา 2561  
คิดเป็นร้อยละ 7.65 
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ตารางที่ 26ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2563 ประเมินครั้งที่ 1 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 
 

ระดับชัน้ 
จํานวน 
นักเรียน 

อ่านไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,642 84 3.18 99 3.75
ป.2 2,540 103 4.06 262 10.32
ป.3 2,331 96 4.12 361 15.49
ป.4 2,145 40 1.87 76 3.55
ป.5 2,302 43 1.87 66 2.87
ป.6 2,321 25 1.08 44 1.90
รวม 14,281 391 2.74 908 6.36

  

จากตารางท่ี 26 เมื่อพิจารณาผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 5.52และเขียนไม่ได้  
คิดเป็นร้อยละ 4.67 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีนําเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ

ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 

225 เขต มาอย่างต่อเน่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ  ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น

แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เข้าสู่ปีที่ 7สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในคร้ังน้ีให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การกํากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ัน ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเน่ืองกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนก
ออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
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  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (InternalIntegrityandTransparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ExternalIntegrityandTransparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 
ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OpenDataIntegrityandTransparency Assessment: OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ  86.09  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ 
A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 87.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A   ( ดีมาก ) โดย ตัวช้ีวัดที่ 1 ได้คะแนนสูงสุด95.20 คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้คะแนน
ตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ คือ ตัวช้ีวัดที่ 9  ได้คะแนน 76.12 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA
2558 56.58 - - 
2559 67.01 เพ่ิมขึ้น +10.43
2560 90.97 เพ่ิมขึ้น +23.97
2561 76.32 ลดลง -14.65
2562 86.09 เพ่ิมขึ้น +9.77
2563 87.55 เพ่ิมขึ้น/ลดลง +1.46
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได้ ดังน้ี 

ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ
1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.20 AA ผ่าน
2 การใช้งบประมาณ 82.50 B ไม่ผ่าน 

3 การใช้อํานาจ 90.25 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.48 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.73 A ผ่าน 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 92.72 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.37 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 86.63 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 76.12 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 93.75 A ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
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 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนนิงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา เป็นรายตัวช้ีวัด พบว่าตัวช้ีวัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดีย่ิงขึ้น (มีคะแนน 
ตํ่ากว่าร้อยละ 85) มีดังน้ี 
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1. การปฏิบัติหน้าที่ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ 

3. การใช้อํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่ เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ 
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุง 
การดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
  1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวช้ีวัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวช้ีวัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด เป็นต้น 
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4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง การกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2บริบทที่เก่ียวข้อง 
สําหรับประเทศไทยได้กําหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งน้ี สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังน้ัน สาระสําคัญที่มีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. มีดังน้ี  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา ทีแ่ถลงต่อสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณฐัพล ทปีสุวรรณ) 

สาระสําคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือช้ีนําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560กําหนดในหมวด4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากน้ี 
ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่สําคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ38
องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญต่อการ
บริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมน้ันสืบเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีนําให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
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ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

กําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังน้ี 

 1. ด้านความม่ันคง 

  (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความ

เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

  (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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 2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ย่ังยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  

  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

  (4) การสร้างเสริมใหค้นมีสขุภาวะที่ดี  

  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสรา้งการเติบโตบน คณุภาพชวิีตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุม่นํ้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรบัสมดุลและพฒันา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ใหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต้
ความจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเคร่ืองมือ 
กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเน่ืองมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จําเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทําทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทําให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทําแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทํา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังน้ี 
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสํานึกในความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เท่าทันพลวัตของการ
ทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และช้ีเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสู่การลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ(2) การปราบปรามการ
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ทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กําหนด
เป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดําเนินการของแผนแม่บทฯ  
ซึ่งได้กําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สําคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่าง ๆ  ในสั งคมร่วมมือ กันในการป้องกันการทุ จริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 
บูรณาการ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
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ปี 2561 -
2565 

ปี 2566 –
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 -
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ
ไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ตํ่า
กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ตํ่า
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ตํ่า
กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ตํ่า
กว่า  73 
คะแนน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมท้ังสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการ

ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต 

และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย

บัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นน้ีได้กําหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้าน้ันต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวัน 
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมี วิธีคิดที่ทําให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทําการทุจริตเน่ืองจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการ
เข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากย่ิงขึ้น อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากย่ิงขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ต่ืนตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากย่ิงขึ้น จึงอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตย่ิงทวี
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ความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับย้ังการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากน้ี ต้องกําหนดให้มีการลงโทษผู้กระทําผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต   

1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝั ง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทําความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให้้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
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3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 

ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 

และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 

ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 

ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น 

การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 

เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 

ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้ ้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม

ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ 

ขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั้นระหว่างการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง

มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ด้วยวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ

พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ

โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางาน

ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 

และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสที่สามารถสร้างความ

เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 -
2565 

ปี 2566 –
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 -
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมทียึ่ดมั่น
ความซื่อสัตย์สจุริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มทีัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จํานวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่าง
ต่อเน่ือง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับการดําเนินคดี 
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และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทํางาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทําความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการที่ล่าช้าและซ้ําซ้อนกัน
ของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่
เก่ียวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมท้ังการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้
ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เช่ียวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 -
2565 

ปี 2566 –
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 -
2580 

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จําเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกําหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6การบริหาร

จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์ น้ี 

ได้กําหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา

ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ

การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 

ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งน้ี  

การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ (1) การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ 
การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (HumanWisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่าน
การปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม 
และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่ มีความหวัง (Hope) สังคมที่ เป่ียมสุข (Happiness) และสังคมที่ มีความสมานฉันท์ 
(Harmony)  
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน ์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงคห์ลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

จากประชาชน 
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5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 
ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 

ที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

1.1 พัฒนาหลกัสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่นรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มรีะบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอ่มเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

3. ประยุกต์หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลกัสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลกัดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหน่ึงเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. พัฒนากลไกการกําหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลอืกต้ังหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมนิมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายน้ัน ๆ ก่อนที่จะจัดให้มกีารเลือกต้ัง 
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
จึงได้กําหนดให้มี ยุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรบัการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มกีารศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจรติในแต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจรติ 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรอืกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาํหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ 

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คดีการทุจริต 

จะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินให ้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทจุริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่ม ี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วย่ิงขึ้น
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทนัต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมนิติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทจุริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจรติ 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมมีาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
(Whistleblower) ที่มคีวามน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถกูคุม้ครองได้ 
6.2 การมมีาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
7. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพรเ่ปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดใหม้ีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดี
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที ่
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่ คณะรัฐมนตรี พลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญั ติแห่ งชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25กรกฎาคม2562 รวมนโยบายหลัก12 ด้าน 

ด้านที่ 12การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสํานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซ่ือสัตย์ 

สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
กําหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย  
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนด
นโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกําหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสถานศกึษา 

กิจกรรมเสรมิสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. เหตุผลความจําเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กําหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากน้ี ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งน้ี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง   

4. กลุ่มเปา้หมายโครงการ  

 1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จํานวน 20คน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด      จํานวน125คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2564

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต  

มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ร้อยละ 80

(85 คะแนนขึน้ไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด –เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ จํานวน ม.ค.

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตสํานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 

   

 



68 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ จํานวน ม.ค.

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.1 กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
กิจกรรมที่  1                      
ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล       
ในการปฏิบัติงาน และสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
ทุกรูปแบบ 
 

ร้อยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา           
ได้รับการปลุก
จิตสํานึกให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของสังคม
มีคุณธรรมจริยธรรม
รู้จักคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

85 

 
 
 
 

64,150 

 
 
 
 
 

กลุ่ม อก. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ จํานวน ม.ค.

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและป้องปราบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ร้อยละของผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ข้าราชการและ
ลูกจ้างในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
และตามหลักธรร
มาภิบาล 

ร้อยละ
 
 

85
 
 
 
 

74,150
 
 
 
 

 กลุ่ม บค. 
 
 

1.2 กิจกรรมเสริมสร้างคา่นิยม
ร่วมต้านทุจริต 
กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตและประชุม
ชี้แจงแนวทางการประเมินITA 
Online ประจาํปงีบประมาณ 

ร้อยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา        
ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ
 

85
 
 

7,200
 

 กลุ่ม. อก. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ จํานวน ม.ค.

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

พ.ศ.2564 แสดงให้เห็นถึง       
ความุ่งมั่นตั้งใจ
แสดงออกมาจากใจ
อย่างจริงจัง และมี
ความรู้ความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ
ในการรับการ
ประเมิน ITA 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ จํานวน ม.ค.

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

กิจกรรมที่  2 
- ประชุมขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ 

ร้อยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้
ความสําคัญและ
ร่วมขับเคลื่อนใน
กิจกรรมต่าง ๆ
รวมทั้งการจัดทํา
ข้อมูลและการ
เปิดเผยข้อมูลทาง 
Online 

ร้อยละ
 

85
 

4,500  กลุ่ม อก. 

1.3 กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ  
- กิจกรรม สพป.พังงา             
จิตอาสาพัฒนาวัด/สํานักสงฆ์ 

 ร้อยละของ
บุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
ร่วมกิจกรรมจิต

ร้อยละ  85 -  กลุ่ม อก. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ จํานวน ม.ค.

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

อาสา 
1.4 กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

(ดําเนินการรวมกับ
กิจกรรม 1) 
 

   กลุ่ม อก. 

รวม 150,000  
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7. ระยะเวลาดําเนนิการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่/พืน้ที่ดําเนนิการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และสถานศึกษาในสังกัด 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเทา่ทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึน้  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 3. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน์ : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึน้ 

แผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝงัวิธคีิด ปลุกจิตสาํนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่มี วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์ 

(ITAOnline) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กําหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต

ร้อยละของความ สําเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
ประกาศเจตนารมณ์และ
นโยบายการปฏิบัติงาน 

- 

2) สร้างจิตสํานึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ดํารงตนอย่างมี 
ศักด์ิศรีและมี
เกียรติภูมิ 

1) ปลุกสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 
- ประชุมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  ในการ
ปฏิบัติงาน และสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต  ทุกรูปแบบ 
- ประชุมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและ
ป้องปราบการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ร้อยละของจํานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมท่ีไม่ยอมรับ
การทุจริต 
 
 
ร้อยละของจํานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและ

 
 
 

64,150 
 
 
 
 

74,150 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

(บาท) 
ตามหลักธรรรมาภิบาล 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ดําเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การสร้างความรับรู้
เร่ืองผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของจํานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

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

ร้อยละของจํานวน
บุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนําความรู้ 
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

- 

2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพ่ือผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทํางาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจําปี 2564 
 
- กิจกรรมปฏิญาณตน
ในการต่อต้านการ

1) ค่าคะแนนเฉล่ีย
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

(บาท) 
ทุจริต และประชุม
ชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน ITA 
Online 
- ประชุมขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความดปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน ์

7,200 

 
 
 
 

4,500 

 
 
 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจําปี 2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อม่ันใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ดําเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

จัดกิจกรรมเคารพธง
ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
และกล่าวคําปฏิญญา
เขตสุจริต ในวันจันทร์ 
เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร
ในสํานักงานและ
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของจํานวน
บุคลากรมีความ
ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
โดยยึดม่ันในชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
 
 
 

- 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนําเสนอข้อมูล) 

- 



78 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.ประชุมเสรมิสร้าง
คุณธรรมจรยิธรรมและธรร
มาภิบาล  ในการ
ปฏิบัติงานและสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตทกุรูปแบบ 
 
 
 

ร้อยละ 85 ของผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บรหิาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
การปลูกจิตสํานึกให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติเป็น
เมืองที่ดีของสังคม มี
คุณธรรมจริยธรรมรู้จกัคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม 
 
 

ผู้เข้ารับการประชุม
มีจิตสํานึกและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  มี
พฤตกิรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ และ
ประพฤตตินเป็น
พลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างทีด่ี
ให้แกข่้าราชการครู
และนักเรียนได ้
 

64,150  กลุ่มอํานวยการ
 

2 . ประชุม เสริมสร้ าง ร้อยละ 85 ของผู้บริหาร ผู้เข้ารับการประชุม   74,150  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ความรู้ความเข้าใจและ
ป้องปราบการปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้รับความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายและตามหลักธรร
มาภิบาล 

มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านระเบียบ
กฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติงาน และการ
ป้องปรามการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. กิจกรรมปฏิญาณตน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
และประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมิน ITA  
Onlineประจําปี
งบประมาณ            
พ.ศ 2564 

ร้อยละ 85                    
ของบุคลากรทาง
การศึกษาในสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ปฏิญาณตน เพื่อต่อต้าน
การทุจริตแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นตั้งใจแสดง
ออกมาจากใจอย่างจริงจัง  

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดําเนินงานสูง
กว่าเป้าหมาย คือ
เกินร้อยละ 85 

7,200  กลุ่มอํานวยการ
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

และใหค้วามร่วมมือใน
การจัดทําข้อมูล การ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบข้อ
คําถามตามแบบประเมินฯ

4. ประชุมขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ 

ร้อยละ 85                    
ของบุคลากรทาง
การศึกษาในสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้
ความสําคัญและร่วม
ขับเคลื่อนในกิจกรรม       
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทํา
ข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูล 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดําเนินงานสูง
กว่าเป้าหมาย คือ
เกินร้อยละ 85 

4,500  กลุ่มอํานวยการ

รวมเงิน  150,000  
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แบบสรปุโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานบรูณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงัวิธคีิด  
ปลุกจิตสาํนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 

- กลุ่มอํานวยการ 

โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและ             
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
-ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและป้องปราบการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

64,150
 

74,150 

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

- กลุ่มอํานวยการ 

- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่ - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต - กลุ่มอํานวยการ 
กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ
กิจกรรม สพป.พังงา จิตอาสาพัฒนาวัด /สํานักสงฆ์ - กลุ่มอํานวยการ 
โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
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แผนงานบรูณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
- กิจกรรมปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต และประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  (ITA)

7,200 อํานวยการ 

- ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

4,500 อํานวยการ 

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดําเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
      จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคําปฏิญญาเขตสุจริต ใน
วันจันทร์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสํานักงานและประชาชนได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  

- ทุกกลุ่ม/หน่วย 

รวมทั้งสิน้ 150,000
 
  
 ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ    เครือวัลย์  ทิพย์ศรีนิมิต    ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ                 ประจวบ  หนูเลี่ยง 
    (นางเครือวัลย์   ทิพย์ศรีนิมิต)                           (นายประจวบ   หนูเลี่ยง) 
    ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชก    ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 
                ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 
 ตําแหน่ง ............................................... 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


