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คำนำ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   

มิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไป

ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก 

และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ

ทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์

สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)  

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูล  

ช่ือโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบ

ทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ        

อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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สารบญั 

 หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
ส่วนท่ี 1 บทนำ 1 
- ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 3 
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 
14 

- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
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- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 
16 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 16 
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 20 
ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี
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1. สภาพท่ัวไป 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ  ดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้ และ
อําเภอถลาง ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 49 โรงเรียน  

1.1 สถานที่ต้ัง 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 1 กิโลเมตร  โทรศัพท์ : 
076-211591 โทรสาร 076-214553 Website : http://phuketarea.go.th 

1.2 ภารกิจ  
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล 

องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 

ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

http://phuketarea.go.th/
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(11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารงาน  
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2. ข้อมูลพื้นฐาน 
 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปน็หน่วยงานทางการศึกษาซึง่มีข้อมูลพืน้ฐานดังนี้ 

1) จำนวนสถานศึกษาในสังกัด  
ตารางที ่1 แสดงขนาดโรงเรียนจำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2563 

อำเภอ เล็ก  
(1-120คน) 

กลาง  
(121-600คน) 

ใหญ่  
(601-1,500คน) 

ใหญ่พเิศษ 
(1,501คน ขึ้นไป) 

รวม 

เมืองภูเก็ต 2 9 5 1 17 

กะทู ้ - 5 - - 5 

ถลาง 5 20 2 - 27 
รวม 7 34 7 1 49 

     ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563 
 

    ตารางที่ 2 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามอำเภอและระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

 
ระดับที่เปิดสอน 

จำนวนโรงเรียน  
รวม อำเภอเมอืง อำเภอกะทู ้ อำเภอถลาง 

อนุบาล - ประถม 10 4 23 37 

 อ. 2- อ.3   1 1 

 อ. 1- ป.6 - 1 2 3 

 อ. 2- ป.6 8 3 19 30 

 ป. 1- ป.6 2 - 1 3 

ขยายโอกาส 7 1 4 12 

 อ.1 - ม.3 - - 1 1 

 อ.2 - ม.3 6 1 3 10 

 อ.2 - ม.6 1 - - 1 

รวม 17 5 27 49 
 

    ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563 

   ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียนขนาดเลก็แยกตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2563 
 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
0 – 40 3 3 3 3 
41 - 60 - - - - 
61 - 80 2 2 2 2 
81 - 120 1 1 1 2 

รวม 6 6 6 7 
      ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560-2562 และ 18 กรกฎาคม 2563 
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2) จำนวนนักเรียน 
           ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักเรียนแยกรายช้ัน ปีการศึกษา 2561-2563 

 ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 
ระดับชั้น นักเรียน(คน) ห้อง นักเรียน(คน) ห้อง นักเรียน(คน) ห้อง 

- ชั้นอนุบาล 1 234 13 67 4 48 4 
- ชั้นอนุบาล 2  1,530 66 1,461 67 1,142 64 
- ชั้นอนุบาล 3  1,750 68 1,628 68 1,428 68 

รวม 3,514 147 3,156 139 2,618 136 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2,450 76 2,459 80 2,341 81 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2,159 75 2,328 76 2,204 77 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,193 75 2,172 73 2,153 74 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2,173 71 2,177 74 2,073 72 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2,094 73 2,222 70 2,049 71 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2,177 71 2,122 75 2,063 72 

รวม 13,246 441 13,480 448 12,883 447 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 820 25 891 25 778 25 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 716 23 762 25 756 25 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 647 23 622 21 644 23 

รวม 2,183 71 2,275 71 2,178 73 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 60 2 67 2 40 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 49 2 47 2 53 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24 1 45 2 46 2 

รวม 133 5 159 6 139 6 
รวมทุกระดับ 19,076 664 19,070 664 17,818 662 

    ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561-2562 และ 18 กรกฎาคม 2563 
  

  ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2559-2563 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
อนุบาล 3,085 3,275 3,514 3,156 2,618 
ประถมศึกษา 12,857 12,935 13,246 13,480 12,883 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,238 2,221 2,183 2,275 2,178 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 73 98 133 159 139 

รวม 18,253 18,529 19,076 19,070 17,818 
    ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561-2562 และ 18 กรกฎาคม 2563 
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   ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักเรียน ครู ห้องเรียน และอัตราครูต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2563 
ปีการศึกษา จำนวน

โรงเรยีน 
นักเรยีน คร ู ห้องเรียน อัตราครู:นักเรยีน 

2559 
2560 
2561 
2562 
2563 

49 
49 
49 
49 
49 

18,253 
18,529 
19,076 
19,070 
17,818 

1,105 
1,003 
1,005 
888 
834 

646 
652 
664 
664 
662 

1:17 
1:18 
1:19 
1:21 
1:21 

 

3) จำนวนบุคลากร 

1) จำนวนบุคลากร 

 ตารางที่ 7 แสดงจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
บุคลากร จำนวน(คน) 

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  

ผอ.สพป.ภูเก็ต  1 

รอง ผอ.สพป.ภเูก็ต 3 

บุคลากรทางการศึกษา   38 

ศึกษานิเทศก์ 14 

ลูกจ้างประจำ 3 

ลูกจ้างชัว่คราว  9 

พนักงานราชการ 1 

รวม 69 
บุคลากรสถานศึกษา  

ข้าราชการครู (สพฐ.)  834 

พนักงานราชการ  14 

ลูกจ้างชัว่คราว (สพฐ.)   143 

ลูกจ้างชัว่คราวอ่ืน 33 

รวม 1,093 
รวมทั้งหมด 1,024 

         ขอ้มูล ณ 18 กรกฎาคม 2563 
 

3. ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ด้านคุณภาพ 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถขั้นพื ้นฐานของผู้เรียนระดับชาติเพื ่อการประกันคุณภาพ         
ผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ความสามารถ 

 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบปี

ฐาน 

 

เพ่ิม/ลด 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ด้านภาษา 46.46 52.14 47.41 -4.73 

ด้านคำนวณ 44.94 44.67 44.01 -0.66 

ด้านเหตุผล - 46.24 - - 

เฉลี่ยทุกด้าน 45.70 47.68 45.71 -2.70 

 

 ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
 

กลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบปีฐาน 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 49.07 53.39 46.73 -6.66 

คณิตศาสตร์ 32.90 31.37 29.30 -2.07 

วิทยาศาสตร์ 35.55 37.46 33.15 -4.31 

ภาษาอังกฤษ 34.42 34.11 30.02 -4.09 

ค่าเฉลี่ย 

ทุกกลุ่มสาระ 
37.99 39.09 34.80 -4.28 

 

ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

         จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 
2561 ทุกด้าน เฉลี่ยร้อยละ 2.70 ส่วนความสามารถ
ด้านเหตุผลไม่มีการประเมิน 
 

  จากตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2562 มีค่าเฉล่ียรายวิชาหลักภาพรวมต่ำกว่า
ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ ่มสาระเฉลี ่ยร ้อยละ 4.28      
กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ วิชาภาษาไทย 
ร ้ อยละ 6.66 วิชาวิทยาศาสตร์ ร ้อยละ 4.31 วิชา
ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 4.09 และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 2.07 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
กลุ่มสาระวิชา 

ระดับ 
ประเทศ 

เปรียบเทียบปีฐาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 55.14 50.46 52.28 +1.82 
คณิตศาสตร์ 26.73 24.76 21.49 -3.27 
วิทยาศาสตร์ 30.07 32.38 28.32 -4.06 
ภาษาอังกฤษ 33.25 26.03 29.94 +3.91 

ค่าเฉลี่ย 
ทุกกลุ่มสาระ 

36.30 33.41 33.01 -0.40 

 

จากตารางท่ี10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉล่ียรายวิชาหลักภาพรวมต่ำกว่า
ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยร้อยละ 0.40 กลุ่มสาระที ่มี
ค่าเฉล่ียสูงขึ้น จำนวน  2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ3.92  ภาษาไทย ร้อยละ 1.82 กลุ ่มสาระที่มี
ค่าเฉล่ียลดลง จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 4.07 และคณิตศาสตร์ ร้อยละ3.27  ตามลำดับ  
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กลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 

ประเทศ 

ระดับเขตพื้นที ่ 
ปี 

 2561 
ปี 

 2562 
เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 42.21 39.61 36.41 -3.20 
คณิตศาสตร์ 25.41 19.66 17.50 -2.16 
วิทยาศาสตร์ 29.20 23.78 24.34 +0.56 
สังคมศึกษา 35.70 30.00 31.57 +1.57 
ภาษาอังกฤษ 25.23 25.23 23.04 -2.19 

ค่าเฉลี่ย 
ทุกกลุ่มสาระ 

32.34 27.66 26.57 -1.09 

 
 
 

        ผลการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน  
ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
 

สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับ 

ประเทศ 

ปี ก.ศ 

2561 

ปี ก.ศ 

2562 

ผล 

การพัฒนา 

การอ่าน

ออกเสียง 
68.50 57.76 63.56 5.79 

การอ่าน 

รู้เรื่อง 
72.81 69.86 77.46 7.78 

เฉลี่ย 70.66 63.72 70.51 6.79 
   

   3.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา  

          3.2.1  การรับนักเรียน        

ตารางที่ 13 แสดงผลการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ตำบล/เทศบาล จำนวนประชากรตาม ทร.14 

ที่เกิด ปี พ.ศ. 2556 
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 

 ในเขตพ้ืนที่บริการ(คน) โรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 

อำเภอเมือง 1,948 1,103 56.62 

อำเภอกะทู ้ 462 194 41.99 
อำเภอถลาง 1,655 1,044 63.08 
รวม 4,065 2,341 57.59 

  
 

จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉล่ียรายวิชาหลักภาพรวมต่ำกว่า
ปีการศึกษา 2561  เฉลี่ยร้อยละ 1.09 กลุ่มสาระที ่มี
ค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ร้อยละ 1.57 และ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.56 กลุ่มสาระท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำ ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย ร้อยละ 3.20  ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 2.19
และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 2.16 ตามลำดับ  

 จากตารางท่ี 12 ผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  โดยภาพรวม  
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 
2561 ร้อยละ 6.79 ได้แก่ สมรรถนะการออก
เสียง ปีการศึกษา 2562 มีค ่าเฉลี ่ส ูงกว ่ าปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 5.76 และสมรรถนะการ
อ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 7.78 
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      3.2.2 การออกกลางคัน       

ตารางที่ 14  แสดงจำนวนผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2561 และ 2562 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
เพิ่มข้ึน/
ลดลง 
ร้อยละ 

จำนวนผู้เรียน 
ต้นป ี
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จำนวน
ผู้เรียนต้นป ี

(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ป.1 - ป.6 13,246 8 0.06 13,480 4 0.03 -0.03 

ม.1 - ม.3 2,183 - - 2,275 28 1.23 +1.23 

ม.4 - ม.6 133 - - 159 - - - 

รวมท้ังสิ้น 19,076 8 0.04 15,914 32 0.20 +0.16 
 

หมายเหตุ :จำนวนผู้เรียนต้นปีการศึกษา ณ 10 มิ.ย. และจำนวนผู้เรียนออกกลางคัน ณ 31 มี.ค. 
 

 จากตารางท่ี 14 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนต้นปี จำนวน 15,914 คน มีนักเรียนออกกลางคัน  
จำนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.20 จำนวนมากกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 0.16  โดยมีนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.23  
 

        3.2.3 การศึกษาต่อ  

จำนวนนกัเรียนที่
จบชั้น ป. 6  

ปีการศึกษา 2562 
(คน) 

จำนวนนกัเรียนที่เรียนต่อชั้น ม.1  
ในปีการศึกษา 2563 (คน) ร้อยละของ

นักเรียนที่เรียน
ต่อชั้น ม.1 

จำนวนนกัเรียน 
ที่ไม่ได้เรียนต่อ 

ในปีการศึกษา 2563 
(คน) 

 
สังกัด สพฐ. 

สังกัดอื่น รวม 
สพป. สศศ. 

2,030 1,755 - 275 2,030 100 - 
 

 

จำนวนนักเรียน เรียนต่อ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563 
ท่ีจบชั้น ม.3 สามัญ อาชีพ เทียบเท่า รวม 

ปีการศึกษา 2562 
(คน) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

561 136 24.24 383 68.27 32 5.70 551 98.22 

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักเรียนท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา2563 
 

 

ตารางที ่16 แสดงจำนวนนักเรียนท่ีเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ปีการศึกษา 2563 
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ตารางที่ 17 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 

ระดับ 
เข้ารับ 

การประเมิน 
ได้รับ 

การรับรอง 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

รอบ 
3 

รอบ 
4 

รอบ 
3 

รอบ 
4 

 ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีข้ึนไป 
ร้อยละ 

ปฐมวัย 39 1 39 1 100 - - 18 22 100 
ข้ันพื้นฐาน 47 1 47 1 100 - 2 40 6 91.84 

1. สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
3 และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 39 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งช้ี) ระดับ
ดีขึ้นไป จำนวน 39 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100  และเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งช้ี) ระดับดี  

2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 47 แห่ง  มีผลการประเมินในภาพรวม 
(12 ตัวบ่งช้ี) ระดับดีขึ้นไป จำนวน 45 แห่งคิดเป็นร้อยละ 91.84 และเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
4 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งช้ี) ระดับดี 

 

 
 
 

ตารางที่ 18 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2561-2563 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 

ลำดับท่ี 
ผลการประเมิน ITA 

คะแนน ระดับ 

ปี 2562 171 82.22 B 
ปี 2563 46 93.55 A 

 
 
 
 
 
 
 
 

    3.3.1 สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

3.3.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

3.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 19 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ี    
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา ดีเย่ียม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป ดีมาก 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา ดีเย่ียม 

              ข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่าเทียมกัน ดีมาก 
              ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ี ดีมาก 
   การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑไ์ดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                      
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด ดีเยี่ยม 
              การศึกษารวมท้ังการให้บริการ  

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 

    
 
 

3.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
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 ตารางที่ 20 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมแยกรายการปีงบประมาณ 2563 

  
   

 

3.3.4 ผลการบริหารจัดการงบประมาณ 

รายการ อนุมัติ เงินงวด ผูกพัน เบิก คงเหลือ %เบิก 

งบบุคลากร     4,097,700      4,097,700       3,894,499    203,201  95.04 

งบดำเนินงาน  30,335,208   30,335,208      287,800    29,608,167    439,241  97.60 

งบเงินอุดหนุน   76,906,122    76,906,122      76,795,276     110,846  99.86 

งบรายจ่ายอื่น     2,424,351      2,424,351       2,378,523       45,828  98.11 

งบเบิกแทน       289,400        289,400          140,523     148,877  48.56 

งบครุภัณฑ์     9,045,540      9,045,540   3,453,727     3,596,279   1,995,535  39.76 

งบปรับปรุงซ่อมแซม
และสิ่งก่อสร้าง 

  16,574,200    16,574,200  13,649,000     2,923,100  
       

2,100  
17.64 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 139,672,521  139,672,521  17,390,527  119,336,366  2,945,628       97.89  

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office             1 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

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

104 ของโลก จากจำนวนทั ้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร ์ร ัปชัน 

อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ 

หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต

ของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปราม

การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  

โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ

กำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา

การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  

สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย

ความสำเร ็จในการบรรลุว ัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่ง เสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริม 

การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีนำไปสู่

สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที ่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน  

การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ  คือ 
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มีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน

และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 

การทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  

เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน 

เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการ

ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ

ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12  ได้จัดทำขึ ้นบนพื ้นฐาน  
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 
การพ ัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั ้ งการปร ับโครงสร ้ างประเทศไทยไปสู่  
ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อย 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที ่ร ับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนได้ร ับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ

ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 

225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้ วยระบบเวลาจร ิ ง (Real-time system) และการประเมิ นมีประสิ ทธ ิ ภาพ ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ

ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประ เมิน  

การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   
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 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็น รูป ธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเ มิน คุณธรรม  

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้ส ูงข ึ ้น ซ่ึ งการวิจ ัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข ้อมูลที ่องค์กร 

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้ อมที่ เ ก่ีย วข้อ ง กับ  

การทุจริต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือควา มเสี่ย งที่จ ะเ กิด  

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 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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  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ื นท่ีการ ศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่ วยงา นที่ ปร ะเ มิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A  
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 93.55 ซึ ่งถ ือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A   ( ดีมาก ) โดย ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจได้คะแนนสูงสุด 99.60 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน 87.17 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 72.46 - - 

2559 83.31 เพ่ิมขึ้น +10.55 
2560 85.04 เพ่ิมขึ้น +2.03 

2561 89.82 เพ่ิมขึ้น +4.78 
2562 82.22 ลดลง -7.60 

2563 93.55 เพ่ิมขึ้น +11.33  
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต เป็นรายตัวชี้วัด ซ่ึงได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.03 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 97.52 AA ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 99.60 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.34 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.94 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 95.20 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.19 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 87.17 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.00 A ผ่าน 

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 ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่ งขึ้ น ( มีคะแนน  
ต่ำกว่าร้อยละ 95) มีดังนี้ 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ ง่าย และไม่ซ ับซ้อน โดยข้อมูลที ่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
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เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด  
ให้มีช ่องทางให้ผ ู ้ร ับบร ิการ ผู ้มาติดต่อ หร ือผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่ มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้ มีช่ องทาง ให้ 
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งข ึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเน ินงาน เพื ่อให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุ ง  
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รั บทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข ้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่  ข ้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิส ัมพันธ์ข ้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ ค คล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบร ิหารและพัฒนาทร ัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสร ิมความโปร ่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจ ัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้าง ต้นแสดงถึ ง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2 )  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึ กษาต้องดำเน ินการเพื ่ อป ้องกันการทุจร ิต ได้แก่ เจตจำนงสุจริ ต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่ง ใส   
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แ ต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ดำเน ินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเครา ะห์ ผล  
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษาภู เ ก็ต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจ ัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเก่ียวข้อง 

 2. จ ัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร ิต สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตา มยุทธศา สตร ์ชาต ิว ่า ด้วยการป้ องกัน และปราบ ปร า ม  

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร ิต  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหร ับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความร ุนแรง รวมถึงการสร ้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลั ก ด้านการ

ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุ กภาคส่ วน 

ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

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. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้าน ต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า  

“...บุคคลมีหน้าที่  ไม่ร ่วมมือหร ือสนับสนุนการทุจริต  และประพฤติมิชอบทุกร ูปแบบ”  ถือได้ว ่าเป็นคร ั้งแรก 

ทีร่ัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง อันตราย  

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไก ที่ มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ปร ะชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตา มที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 

ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ
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โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ  

และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริ ยธร รมสำ หรับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญไ ด้ ให้ ควา มสำ คัญ ต่อ  

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมา  

ได้เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด ม่ันในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรั ฐต้องยึด ม่ัน  

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถู ก

กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรร ลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของ เศรษฐ กิจ

พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขั นได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ด้านความมั่นคง 

 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพร ะมหา กษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการควา มม่ันคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร ่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และร ักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
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 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร ้อมแห่งชาติและระบบบร ิหารจั ดการภัยพิบ ัติ ร ักษาความมั ่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเ มือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
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 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่อ งมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็น ไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ซ่ึงการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจร ิตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย ่างไรก็ตาม  ปัจจุบ ันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซ่ึงมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ  
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปรา บปรา ม  
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การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จ ะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้อง กันแ ก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจ ัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝัง วิธี คิด  
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการ ต่อ ต้าน
การทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ ้งข ้อมูล และชี ้ เบาะแส 
การทุจร ิตและประพฤติมิชอบ ซึ ่งจะนำไปสู ่การ ลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจร ิต มุ ่งเน ้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปร ับปร ุงมาตรการทางกฎหมายเพื ่อส่งเสร ิมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมา ยในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซ่ึงได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเ ด็น
ปัญหาความม่ันคงที่สำคัญ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่าง ๆ ในสังคมร ่วมมือกัน ในกา รป้ องกันการท ุจ ริ ต  
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีควา มเด็ ดขา ด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบร ิหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ คือ 

ภาคร ัฐมีความโปร ่งใส ปลอดการทุจร ิตและประพฤติ มิชอบ มีการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมา ภ ิบ า ล  

และหลักปร ัชญาของ เศรษฐกิจพอ เพ ียง ในทุ กร ะด ับ โดยเฉพาะการสร ้างวัฒนธรรมแยกแยะประ โยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน ต่ืนตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส ่วนร ่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 
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1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่ เก ี ่ยวข้องกับการป้อง กัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤ ติ มิชอบ  
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชี วิตปร ะจำวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า การทุจริ ต  
ถือเป็นพฤติกรรมที ่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ย ังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้ร ับการยอมร ับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีคิดที ่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่า งผลประโยชน์ส ่วนตน 
กับผลประโยชน์ส ่วนรวมได้ ว ัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจร ิตเน ื่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผ ู้อ ื่นกระทำการทุจร ิตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้ เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาล ต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจร ิตและโปร ่งใสโดยกระบวนการนโยบายของร ัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ ต่ืนตัวต่อ ต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริ ตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริ ต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน ต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุ กรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภา ครัฐ  
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาคร ัฐและทุกภาคส่วนดำเน ินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสร ิมสร ้างคุณธรรม 
ความสุจร ิตและความซื ่อสัตย์ ความโปร ่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี ้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู ้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทัน ต่อพลวัตของ  
การทุจริต    
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1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปล ุกจิตสำน ึกการ เป็นพลเม ื องที ่ด ี ม ีว ัฒนธร รมสุจร ิต และการปลู กฝั ง  
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด ็กและเยาวชนทุกช ่วงวัย ทุกระด ับ มุ ่งเน ้นการปร ับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จ ิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ ดี  มีว ัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว ่าส ิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส ่วนตน สิ ่งใดเป็นประโยชน์ส ่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจร ิต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจร ิตทุกร ูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธาร ณะมา กกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ควา มเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤต ิกรรมที่ส่อไปในทางทุจร ิต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถ ูกต้องเป็นธรรม  ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา  
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน  
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้อง มี คุณสมบั ติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจร ิยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื ่อสร้างนักการเมอืง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครั ฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐมีควา ม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่ มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจร ิต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจร ิต เพื ่อให้หน ่วยงานภาคร ัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หร ือแนวทางในบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
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ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสา หกิจ ต้ั งแ ต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ  

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่ เอื้อต ่อการลดการใช ้ด ุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงา น การสร้าง
มาตรฐานที ่โปร ่งใสในกระบวนการบร ิการของภาครัฐ ลดขั ้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน  
ด้วยวิธ ีปฏิบัติท ี ่ช ัดเจนตรวจสอบได้ ปร ับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที ่เก ี ่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพิน ิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าร ะวั ง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อม่ันและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

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) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่
เก่ียวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤ ติ  
มิชอบ จ ึงควรมุ ่งเน ้นการส่งเสร ิมการปร ับปร ุงกระบวนการและกลไกที่ เก ี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรา กฎหมาย ให ม่  
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำ เนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพ
ในการดำเนินคดี  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office             30 
 

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปร ับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจร ิตเข ้าสู ่ระบบดิจ ิท ัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิด เบือนทรั พย์สิน  
และหนี ้ส ิน รวมทั ้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาคร ัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่ม ีความรวดเร ็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปร ับปร ุงข ั ้นตอนการดำเน ินการที ่ล ่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำ ควา มผิด
เม่ือคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคด ีท ี ่ เ ก ี ่ย วข ้อ งกั บการทุจ ร ิ ตและประพฤต ิ มิ ชอบ การปร ับปร ุงข ั ้น ตอนการดำ เน ิ นกา ร  
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กร ะทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความร ู ้ด ้านการปราบปรามการทุจร ิต โดยประมวลจากคดีการทุจร ิตและผู ้ เช ี ่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ได้ ศึกษาและมี
สมรรถนะและความร ู ้ท ี ่ เป ็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความร ู ้ เช ิงสหวิทยาการของเจ ้าหน้าที่  
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 

กระบวนการ
ดำเนินคดี 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 ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร

จ ัดการภาคร ัฐ การป้องกันการทุจร ิตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย  ในยุทธศาสตร ์นี้   

ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา

ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ

การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 

ในสังคมได้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ ่งเน้นให้เกิดการส่งเสร ิมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพื ่อเป็นการตัดวงจรการทุจร ิตระหว่างน ักการเมือง  ข ้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกนั  ทั ้งนี้   

การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำ หลั กปรั ชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรร ค์ 
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ปลูกฝังจ ิตสาธารณะ ย ึดประโยชน์ส ่วนรวมเป็นที ่ตั ้งมีความซื ่อสัตย์  ส ุจร ิต มีว ิน ัย มีคุณธรรมจร ิย ธร รม  

มีความร ับผิดชอบ เน ้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที ่มีความหวัง (Hope) ส ังคมที ่ เปี่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร ้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจร ิตยกระดับธรรมาภิบ าลในการบร ิหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

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

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่ วมมือ  

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

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤ ติ  

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นย ุทธศาสตร ์ที ่มุ ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปร ับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที ่  “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ มตัวแทน  

ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสีย สละ  

เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร 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 และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุ กกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้ าหน้า ที่รัฐ  
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การแสดงออกซ่ึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤ ติ  

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตไปสู่  

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่งเน้นให้ประชาชนและรั ฐบา ล  

มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื ่องการต่อต้านการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติอย ่างเป็นร ูปธรรมและสอดคล้อง 

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

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

4. พัฒนาระบบการบริหาร 4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

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 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกต้ัง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจร ิตเช ิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที ่พบมากขึ ้นในปัจจุบ ัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิ งนโยบาย  

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกำหนดน โยบาย  

ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  

จ ึงได้กำหนดให้มีย ุทธศาสตร ์ “สกัดกั ้นการทุจร ิตเช ิงนโยบาย” ซึ ่งเป็นย ุทธศาสตร ์ที ่มุ ่งป ้องกันการทุจริต  

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้น ก่อ ตัวน โยบาย 

(Policy Formation) ข ั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข ั ้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั ้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข ั ้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 

ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย 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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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร ์นี ้มุ ่งเน ้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี้  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรื อไ ม่ เกิดขึ้น  

โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน  

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

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

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

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

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร ์การปฏิร ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจร ิตเป็นย ุทธศาสตร ์ที ่ ม ุ ่ง เน้ น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ  

ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิ ภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กร ะทำ ผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร ่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที ่ท ันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซ่ึงยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  

จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  

และเกรงกลัวท่ีจะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

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

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเม่ือคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชน ีการร ับร ู ้การทุจร ิตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธ ีการสำรวจ  
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติหรื อปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง  
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (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 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที ่คณะร ัฐมนตร ี พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร ์โอชา ได้แถลง นโยบายต่อสภานิติบ ัญญัติแห ่งช า ติ  

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวั ตกร รม  
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแ ก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกม่ันในความซ่ือสั ตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
กําหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย  
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาภูเก็ต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

1. เหตุผลความจำเป็น 

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

วิส ัยทัศน์ว ่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาติต้านทุจร ิต ( Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

และปฏิร ูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  

เช ิงย ุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้ร ับการประเมินดัชนีการร ับรู ้การทุจร ิต ( Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม่น ้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี ้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร ์ชาติว ่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่  6  

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาคร ัฐ) และทิศทางย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ย ุทธศาสตร์การปลูกฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของสำนัก งาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (สพฐ.) คือ ย ุทธศาสตร ์ที ่ 6 ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง  

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการ
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ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซ่ึงเป็นกลไกในการป้อง กันและปราบปรามการ

ทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้ มแข็ งและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ เนิ นงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. ผู้บริหารในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำนวน   4 คน 
 2. บุคคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน  66 คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2564 

1. บุคลากรใน สพป.ภูเก็ต มี

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์

สุจริต 

 

 

1.ร้อยละของบุคลากรใน สพป.ภูเก็ตที่มีวัฒนธรรม 

ค่าน ิยมสุจร ิต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 95 

2. ร้อยละผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน  ร้อยละ 95 ขึ้นไป 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket  Primary  Educational Service Area Office             50 
 

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. ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
โครงการพัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมปรับปรุงช่องทางการ
ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
- เวบไซด์ 
- ไลน์กลุ่ม 
- ไลน์แอด 
- กล่องรับฟังความคิดเห็น 
- กำหนดนโยบายลิงค์และคิว
อาร์โคดในหนังสือราชการทุก
ฉบับ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
ช่องทางการส่ือสารกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
 
2. ร้อยละ
ความสำเร็จในการ
พัฒนาช่องทางการ
ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ ได้
ตามเป้าหมายท่ี
กำหนด  

ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

85 
 
 
 
 

 
100 

20,000 
 

        ไอซีทีและ
อำนวยการ 
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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 

2. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
โครงการปรับภูมิทัศน์และ
ภาพลักษณ์ สพป.ภูเก็ต 
- จัดทำแผนผังรวมของ สพป.ภูเก็ต 
- จัดทำแผนผังการข้ันตอนการรับริการ 
- จัดทำแผ่นป้ายบอกท่ีต้ังของ
กลุ่มงานต่าง ๆ  
- ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ด้วยระบบ SLA (Service Level 
Agreement) 1 Job first 
service 2 Good smile (นโยบาย
สร้างพฤติกรรมเชิงบวกต่อ
ผู้รับบริการและจัดเจ้าหน้าท่ี
รับเร่ืองแทนเจ้าของเร่ือง
(เจ้าของเร่ืองไม่อยู่) 
- จัดทำแบบสำรวจความคิด
เห็นของผู้รับบริการ เพ่ือนำ
ข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการต่อไป (Google Form) 

 
 
1. ร้อยละ
ความสำเร็จในการ
จัดทำป้าย ได้ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 
 
2. ร้อยละ
ความสำเร็จของ
กลุ่มงานในการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้วยระบบ 
SLA 
3. ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การรับบริการ 
 

 
 
 

ร้อยละ 

 

 
100 

 

 
50,000 

 
        อำนวยการ/

พัฒนาครูฯ/
บริหารงาน
บุคคล 
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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 

               
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต) 
โครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
- จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์
หลายรูปแบบ ท้ังแบบ 
ออนไลน์ และออฟไลน์ ฯลฯ 
- ประกวด สโลแกนต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือนำมาใส่ใน
หนังสือราชการทุกฉบับ 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมจิตอาสา 
  

ร้อยละของผลการ
ประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
(สร้างทัศนคติ 
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

ร้อยละ 95  
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาครู/
บริหารงาน
บุคลากร 
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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 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงาน
อย่างซ่ือสัตย์ สุจริต  
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- กิจกรรมบุคลากรดีมีจติอาสา(เชิดชู
บุคลากรดีท่ีมีจิตอาสาในหน่วยงาน) 
- ร้านสุจริต (มุมกาแฟ ทุกคน
ทานได้แล้ววางเงินไว้) 
- วัฒนธรรม ย้ิมง่าย-ไหว้สวย 
- นโยบาย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญา
เขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ก่อนการประชุมทุกคร้ัง) 
โครงการเตรียมความพร้อม
การประเมิน ITA Online 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สพป.ภูเก็ตปีงบประมาณ 2564 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการประเมิน ITA Online 

    
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

          
 
 

พัฒนาครู/
บริหารงาน
บุคลากร/
อำนวยการ 

 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
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หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถ่ัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วยนับ หน่วยนับ 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 

โครงการป้องกัน การทุจริต 
- คลินิก ตสน. (ให้คำปรึกษา
แนะนำ การปฏิบัติงานเพ่ือลด
ความเส่ียงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
กระทำความผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินความเส่ียงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและจัดทำแผนป้องกัน
การทุจริต 

ร้อยละของผลการ
ประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
(สร้างทัศนคติ 
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

ร้อยละ 95 5,000          ตสน./นิติกร/
พัฒนาครู 

รวม 150,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดำเนินการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง และเท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   

 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต  
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.ร ้อยละของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตที่มีพฤติกรรมยึดม่ัน 

ความซ่ือสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตที่ มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี

ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ตออนไลน์ (ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

 

พัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมปรับปรุง
ช่องทางการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
- เวบไซด์ 
- ไลน์กลุ่ม 
- ไลน์แอด 
- กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 
- กำหนดนโยบายเพ่ิม
ลิงค์และคิวอาร์โคดใน
หนังสือราชการทุกฉบับ 
- ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและช่องทาง
การส่ือสารกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
2. ร้อยละความสำเร็จใน
การพัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
ได้ตามเป้าหมายท่ี
กำหนด 

20,000 

2. ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

 

ปรับภูมิทัศน์และ
ภาพลักษณ์ สพป.
ภูเก็ต 

 

- จัดทำแผนผังรวมของ 
สพป.ภูเก็ต 
- จัดทำแผนผังการ
ข้ันตอนการรับริการ 
- จัดทำแผ่นป้ายบอก
ท่ีต้ังของกลุ่มงานต่าง ๆ  
- ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการด้วยระบบ 
SLA (Service Level 
Agreement) 1 Job 
first service 
- Good smile (นโยบาย
สร้างพฤติกรรมเชิงบวก
ต่อผู้รับบริการและจัด
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองแทน
เจ้าของเร่ือง(เจ้าของ
เร่ืองไม่อยู่) 

1. ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำป้าย ได้ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 
2. ร้อยละความสำเร็จ
ของกลุ่มงานในการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้วยระบบ 
SLA 
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การรับบริการ 

50,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
- จัดทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ เพ่ือนำ
ข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ
ต่อไป (Google Form) 

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

 

1. ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ์หลาย
รูปแบบ ท้ังแบบ 
ออนไลน์ และออฟไลน์ 
ฯลฯ 
- ประกวด สโลแกน
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
นำมาใส่ในหนังสือ
ราชการทุกฉบับ 

ร้อยละของผลการ
ประเมิน ITAด้านการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (สร้างทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซ่ือสัตย์สุจริต) 

15,000 
 

 

2. พัฒนาบุคลากร
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- กิจกรรมจิตอาสา 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  การปฏิบัติงาน
อย่างซ่ือสัตย์ สุจริต  
 

 45,000 

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

- กิจกรรมบุคลากรดีมี
จิตอาสา(เชิดชูบุคลากร
ดีท่ีมีจิตอาสาใน
หน่วยงาน) 
- ร้านสุจริต (มุมกาแฟ 
ทุกคนทานได้แล้ว
วางเงินไว้) 
- วัฒนธรรม ย้ิมง่าย-
ไหว้สวย 
- นโยบาย สวดมนต์
ไหว้พระ กล่าวปฏิญญา
เขตสุจริต แสดง
สัญลักษณ์ต่อต้านการ

 5,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุจริต ก่อนการประชุม
ทุกคร้ัง) 
 

4. เตรียมความพร้อม
การประเมิน ITA 
Online 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
สพป.ภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2564 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการ
ประเมิน ITA Online 

 10,000 

5. การป้องกัน การ
ทุจริต 
 
  
 

- คลินิก ตสน. (ให้
คำปรึกษาแนะนำ การ
ปฏิบัติงานเพ่ือลดความ
เส่ียงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนหรือ
การกระทำความผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินความเส่ียงของ
การดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
จัดทำแผนป้องกันการ
ทุจริต 
 

 5,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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. กิจกรรมพัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ความสำเร็จในการ
พัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
ได้ตามเป้าหมายท่ี
กำหนด 

ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเ สี ย
สามารถเข้าถึงข้อมูล
การสื ่อสารและการ
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

      กลุ่มงาน ICT 
และอำนวยการ 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม 

1. ร้อยละ 100
ความสำเร็จในการ
จัดทำป้าย ได้ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 
2. ร้อยละ 100
ความสำเร็จของกลุ่ม

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์

45,000  
 
 
 
 

     อำนวยการ/ 
พัฒนาครูฯ/ 
บริหารงานบุคคล 
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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 

งานในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้วยระบบ SLA 
3. ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
รับบริการ 

ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

3. กิจกรรามประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 

ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเ สี ย
สามารถเข้าถึงข้อมูล
การสื ่อสารและการ
บริการ 
 
 
 

20,000       กลุ่มอำนวยการ 
 

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์

45,000  
 
 
 
 

     พัฒนาครู/ 
บริหารงานบุคลากร 
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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 

ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

 
 
 
 
 

5. กิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรม
องค์กร 

ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ 

5,000  
 
 
 
 
 
 

     พัฒนาครู/
บริหารงาน
บุคลากร/
อำนวยการ 

6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการ
ประเมิน ITA Online 

ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสยีมี
ความพร้อมและเข้าใจ
ใ น ร ะ บ บข อง กา ร
ประเมิน ITA Online 

10,000  
 
 

     นิเทศฯ 
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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 

(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

  

7. กิจกรรมการป้องกัน การทุจริต ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต) 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

5,000  
 
 
 

     ตสน./ 
นิติกร/ 

พัฒนาครูฯ 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 

- อำนวยการ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 45,000 พัฒนาครู/ 
บริหารงานบุคลากร 

 โครงการป้องกัน การทุจริต 5,000 ตสน./ 
นิติกร/ 

พัฒนาครูฯ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 20,000 กลุ่มงาน ICT 
และอำนวยการ 

 โครงการปรับภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ สพป.ภูเก็ต 50,000 อำนวยการ/ 
พัฒนาครูฯ/ 

บริหารงานบุคค 
 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 20,000 กลุ่มอำนวยการ 
 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online 10,000 นิเทศฯ 

    
รวมท้ังส้ิน 150,000  

 
         ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                     ผูเ้ห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
        (นางสาวทิพวรรณ  วิจิตรวงศ์)                           (นายกิจธิชัย  สารรัตน์) 
              ตำแหน่ง     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 
          
 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

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

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

1. ดร.ชุลีกร ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

2. นายกิจธิชัย สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

3. นายกิตติภูมิ อุทสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

4. นายวิรยุทธ ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

5. ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกกลุ่ม 

 

ผู้จัดทำ 

1. นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. นางอุมาวรรณ ตะวัน   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

3. นางเบญจวรรณ เต็มเป่ียม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

4. นายปัณณธร ละม้าย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

5. นางสาวภิญญาพัชญ์   อิ่มวิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

6. นางอำไพวิทย ์ จุ่งพิวัฒน ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

7. นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

8. นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

9. นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

10. นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

11. นางสาวทิพวรรณ  วิจิตรวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

12. นางภูร ี  ทองย่น   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

13. นายอนุชา อินทรัตน์  ศึกษานิเทศก์ 

14. นางล้อมสกุนต์ เอี่ยมทองกุล  ศึกษานิเทศก์ 

ผู้จัดพิมพ์/จัดรูปเล่ม 

1. นางนันทวรรณ พึ่งแรง  เจ้าหน้าท่ีธุรการชำนาญงาน 

2. นางอรนุช  ภู่ทอง    เจ้าหน้าท่ีธุรการชำนาญงาน 


