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      บทนํา 
 ความเปนมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึนตัวอยางเชน การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบในวง
กวาง 

 รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี  ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการสงเสริม 
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอนและเสีย
คาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยาง
แทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ท้ังสองฉบับท่ีผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและ
หนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในทุก
กระบวนการ ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุก
ปงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยาง
เขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต 
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(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมี
มาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพ่ือใหเปน
มาตรฐานเปนท่ียอมรับจากท้ังภายในและตางประเทศ  

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึด
กรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให
คํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี ้

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนกรอบ
ทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผล
ใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  
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ขอมูลทั่วไป 

1.1 บทนํา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 เปนองคกรทางการศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ลงวันท่ี 17  สิงหาคม พ.ศ.2553 ตามมาตรา 5  และมาตรา 37 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 8 และมาตรา 33 และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในสวนท่ี
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย อําเภอนาหม่ืน อําเภอบานหลวง 
อําเภอแมจริม อําเภอสันติสุข และอําเภอภูเพียง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบท้ังสิ้น 190 โรงเรียน 3 สาขา (จัดการ
เรียนการสอน 177 โรงเรียน 2 สาขา ไมมีนักเรียน 13 โรงเรียน 1 สาขาและประกาศยุบเลิกปการศึกษา 2562 
จํานวน 2 โรงเรียน) 
 

1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ตั้งอยูเลขท่ี 114 หมู 6 ถนนยันตรกิจโกศล

ตําบลดูใต อําเภอเมืองนานจังหวัดนาน  มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 ทิศใต ติดตอกับ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

 ทิศตะวันออกติดตอกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
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2.  โครงสรางการบริหาร 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จัดโครงสรางการบริหารงานในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาออกเปน  9 กลุม และ 1 หนวย  ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารการเงินและสินทรัพยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคดี และหนวยตรวจสอบภายใน 

 โครงสรางการบริหารจัดการภายในสพป.นาน เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล 

 

 

สพป. 

 

กลุมอํานวยการ 
 

 

 

กลุมสงเสริมการจัด

ึ  
 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 
กลุมกฎหมายและคดี 

 

  

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

 

 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

 

 

ก.ต.ป.น. 

 

หนวยตรวจสอบ

 

 

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 

 สถานศึกษา 

 

 

กรรมการสถานศึกษา 
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3. ขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        3.1  ขอมูลสถานศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
จํานวน190 โรงเรียน 3 สาขา (จัดการเรียนการสอน 177 โรงเรียน 2 สาขา ไมมีนักเรียน 13 โรงเรียน 1 สาขาและ
ประกาศยุบเลิกปการศึกษา 2562 จํานวน 2 โรงเรียน) 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2561  จําแนกตามอําเภอ 

ท่ี อําเภอ โรงเรียนในสังกัด จัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก  

1-120 คน 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสทาง
การศึกษา 

โรงเรียนท่ี
เปดสอน
ระดับ 

กอนประถม 

กลุม
โรงเรีย

น 
ไม

มีนร. 
ประถม สาขา รวม 

1 เมืองนาน 4 35 2 41 37 30 14 30 4 
2 แมจริม 1 13 - 14 13 9 9 4 1 
3 บานหลวง 1 7 - 8 7 5 1 6 1 
4 นานอย - 28 - 28 28 21 6 27 3 
5 เวียงสา 4 52 - 56 52 44 11 31 4 
6 นาหม่ืน - 16 - 16 16 14 - 12 2 
7 สันติสุข 1 11 - 12 11 6 5 9 1 
8 ภูเพียง 3 15 - 18 15 13 4 14 2 

รวมท้ังส้ิน 14 177 2 193 179 142 50 133 18 
ท่ีมา :  งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน 

         ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

หมายเหตุ  โรงเรียนท่ีไมมีนักเรียน จํานวน 13 โรงเรียน 1 สาขา คือ 

1.  โรงเรียนบานทรายทอง  อําเภอเมืองนาน  2.  โรงเรียนบานบอสวก  อําเภอเมืองนาน 

3.  โรงเรียนบานศรีเกิด  อําเภอเมืองนาน  4.  โรงเรียนบานศรีนาปาน  อําเภอเมืองนาน 

5.  โรงเรียนมิตรมวลชน 3  อําเภอแมจริม  6.  โรงเรียนรฐัราษฎรนุเคราะห  อําเภอบานหลวง 

7.  โรงเรียนบานวังมวง  อําเภอเวียงสา  8.  โรงเรียนบานหวยแกวมิตรภาพท่ี 51  อําเภอเวียงสา 

9. .โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาหวยไฟ  อําเภอเวียงสา10. โรงเรียนบานปาออย  อําเภอสันติสุข 

11.โรงเรียนบานหวยคํา  อําเภอภูเพียง        12. โรงเรียนบานปาสัก  อําเภอภูเพียง.   

ประกาศยุบเลิกปการศึกษา 2562 จํานวน 2 โรงเรียน 

13. โรงเรียนบานไชยสถาน  อําเภอเวียงสา  14. โรงเรียนบานบุปผาราม  อําเภอภูเพียง 
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ตารางท่ี 2จํานวนนักเรียนในสังกัด  จําแนกตามระดับท่ีจัดการเรียนการสอน แยกเปนรายอําเภอ 

ที่ อําเภอ 
 

ระดับชั้น (คน) 
รวมทั้งส้ิน 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1 เมืองนาน 118 502 592 696 692 695 737 717 730 172 175 158 5,984 
2 แมจริม - 7 91 214 162 166 163 169 166 78 64 68 1,348 
3 บานหลวง 19 90 97 75 78 114 100 126 96 4 8 3 810 
4 นานอย 24 377 354 321 340 320 310 316 329 114 83 75 2,963 
5 เวียงสา 20 213 327 520 444 501 479 509 475 105 116 89 3,798 
6 นาหมื่น 5 109 132 111 113 127 104 120 109 - - - 930 
7 สันติสุข 1 63 107 139 132 146 140 132 118 56 54 55 1,143 
8 ภูเพียง 14 75 94 100 96 105 106 104 96 32 39 30 891 

รวมทั้งส้ิน 201 
1,43

6 
1,794 

2,17
6 

2,057 2,174 2,139 
2,1
93 

2,119 561 539 478 17,867 

ท่ีมา :  งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน 

         ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561 

 

 3.2.  ขอมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 3  จํานวนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จําแนกตามสายงาน/คุณวุฒิการศึกษา 

ท่ี ชื่อตําแหนง 
คุณวุฒิการศึกษา 

เอก โท ตร ี ต่ํากวาตรี รวม 
1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี - 1 - - 1 
2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 1 2 - - 3 
3 ศึกษานิเทศก - 16 2 - 18 
4 ผูอํานวยการโรงเรียน 1 128 11 - 140 

5 รองผูอํานวยการโรงเรียน - 1 2 - 3 
6 ครู 2 390 817 1 1,210 
7 พนักงานราชการ (ครู) - - 63 - 63 
8 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) - 25 26 1 52 

รวม 4 563 921 2 1,490 
 

ท่ีมา :  งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน 

         ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561 
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ตารางท่ี 4  จํานวนขาราชการครูในสถานศึกษา บุคลากรอ่ืน ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามอําเภอ 

 
อําเภอ 

ขาราชการคร ู ครูอัตรา
จางจาง

(ช่ัวคราว) 

ลูกจาง 
ประจํา 

ครูพ่ีเลีย้ง
เด็กพิการ 

อัตราจาง
ธุรการ รร. 
(ช่ัวคราว) 

 
บุคลากร 

อ่ืน 

 
รวม ขาราชการ 

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

1. เมืองนาน 399 11 8 14 22 16 - 470 
2. แมจรมิ 130 9 6 6 3 6 - 160 

3. บานหลวง 62 2 6 - 5 3 - 78 

4. นานอย 219 14 6 10 16 11 - 276 
5. เวียงสา 327 10 20 21 24 22 - 424 
6. นาหมื่น 75 9 6 5 8 6 - 109 
7. สันตสิุข 104 5 3 4 5 4 - 125 
8. ภูเพียง 94 3 9 7 5 6 - 124 
สพป.นาน เขต 1 22 - - 13 6 - 52 93 

 
รวมท้ังสิ้น 

1,432 63 64 80 94 74 52 1,859 

ตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1จําแนกตามตําแหนง/วุฒิการศึกษา 

 

ท่ี 
 

ตําแหนง 
จํานวนผูดํารงตําแหนง / วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี >ปริญญาตรี รวม 
1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี - 1 - - 1 
2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 1 2 - - 3 
3 ศึกษานิเทศก - 18 - - 18 
4 นักจัดการงานท่ัวไป - 2 1 - 3 
5 นักวิชาการศึกษา - 9 2 - 11 
6 นักประชาสัมพันธ - 2 - - 2 
7 นักทรัพยากรบุคคล - 5 7 - 12 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 1 - 2 
9 นักวิชาการพัสดุ - - 1 - 1 
10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 2 - 3 
11 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - 3 3 - 6 
12 นิติกร - 1 - - 1 
13 เจาพนักงานธุรการ - 1 7 1 9 
14 เจาพนักงานการเงินและบัญชี - - 1 - 1 
15 เจาพนักงานพัสดุ - - 1 - 1 
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รวมท้ังส้ิน 1 46 26 1 74 
ท่ีมา :  งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน   ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561 

 

ตารางท่ี 6  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทนักเรียนเด็กปกติ  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปการศึกษา 2559 
 

 

ภาคปรนัย 

 

สพป. 

 

สพฐ. 

 

+ / - 

 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 
 

 

+ / - 
 

ปการศึกษา 2559 
 

ปการศึกษา 2560 

ดานภาษา 53.81 51.94 + 1.87 50.29 53.81 + 3.52 

ดานคิดคํานวณ 41.35 38.38 + 2.97 37.35 41.35 + 4.00 

ดานเหตุผล 46.46 44.98 + 1.48 52.62 46.46 - 6.16 

คาเฉล่ียรวม 47.21 45.10 + 2.11 46.75 47.21 + 0.46 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560   

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปการศึกษา 2559  
  

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉล่ียรอยละ  

 + / - 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

 

 + / - 
สพป. ประเทศ ป 2559 ป 2560 

ภาษาไทย 48.57 46.58 + 1.99 55.23 48.57 - 6.66 

ภาษาอังกฤษ 36.00 36.34 - 0.34 33.70 36.00  + 2.30 

คณิตศาสตร 38.63 37.12 + 1.51 42.60 38.63 - 3.97 

วิทยาศาสตร 40.20 39.12 + 1.08 41.75 40.20 - 1.55 

เฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี 40.85 39.79 + 1.06 43.32 40.85  - 2.47 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560   

                   คาเฉลี่ยระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปการศึกษา 2559 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 

 

 

 

 

 

+ / - 

 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 
 

 

ระดับ 

การพัฒนา 
สพป. ประเทศ ป 2559 ป 2560 

ภาษาไทย 46.37 48.29 -1.92 45.97 46.37  + 0.4 

ภาษาอังกฤษ 27.66 30.45 -2.79 27.94 27.66  - 0.28 

คณิตศาสตร 21.76 26.30 -4.54 26.28 21.76  -4.52 

วิทยาศาสตร 31.47 32.28 -0.81 34.39 31.47  - 2.92 

คาเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 31.81 34.33 -2.52 33.65 31.82  - 1.83 
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานท่ีไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ

ความสําเร็จโดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 

225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล 

โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธภิาพ ลดภาระงาน ดานเอกสาร 

(Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลน

เต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอนใน

การนําเขาขอมูลและคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสาํรวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกําหนดเปนตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมินการ

กํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย   

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ คา

คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex:CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม โดยได

ศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)ของ

ประเทศไทยใหสูงข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร ความโปรงใส

นานาชาติ (TransparencyInternational) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษา

ขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมือ

อ่ืนท่ีเก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการ

ทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการทุจริต ซ่ึงจะ

เปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

  10) การปองกันการทุจริต   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.52 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ B  

(Good)  

 1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานาน เขต 1 ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 

2558 71.54 - - 

2559 79.29 เพ่ิมข้ึน +7.75 
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2560 86.04 เพ่ิมข้ึน +6.75 

2561 79.81 ลดลง -6.23 

2562 84.52 เพ่ิมข้ึน +4.71 

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 แยกเปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเรียง

ตามลําดับคะแนนได ดังนี้ 

 

 

 

ตัวช้ีวัด

ท่ี 

ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ แหลงขอมูล 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 93.30 A ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT) 

2 การใชงบประมาณ 81.06 B ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT) 

3 การใชอํานาจ 90.85 A ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT) 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 86.48 A ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT) 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 86.57 A ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT) 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 92.80 A ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT) 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.23 A ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT) 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 81.76 B ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT) 

9 การเปดเผยขอมูล 88.03 A เว็บไซตของหนวยงาน (OIT) 

10 การปองกันการทุจริต 73.21 C เว็บไซตของหนวยงาน (OIT) 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานาน เขต 1 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.52 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน 

ระดับ B  โดยตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนสูงสุด  93.30 คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 

คือ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนน 73.21  คะแนน 

 จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายตัวชี้วัด พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
ไดคะแนนการประเมินในตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน และตัวชี้วัดท่ี 
10 การปองกันการทุจริต  ซ่ึงประกอบดวยประเด็นของตัวชี้วัดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการ
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ตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา 
เปนไปตามความประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการ
ตรวจรับพัสดุ และยังใหความสําคัญและเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานของตนเอง  ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีผลการประเมินต่ํา
กวารอยละ 85   ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา มีจุดบกพรองในเรื่องการดําเนินการในการดําเนินการเก่ียวกับการใช
งบประมาณภายในหนวยงาน  ซ่ึงตองนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนตอไป 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน   
  เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี มาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาส ใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับ ความตองการดวย ท้ังนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึนแลว ยังควร ใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึนอีก
ดวย ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีผลการประเมินต่ํากวารอยละ 85   ซ่ึงสะทอนใหเห็น
วา มีจุดบกพรองในเรื่องการดําเนินการในการปฏิบัติงาน  การใหบริการผูท่ีมาติดตองาน  ซ่ึงตองนํามาวิเคราะหหา
สาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนตอไป 

 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต เปนการประเมินเก่ียวการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซต ของ
หนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน 
แสดงถึงการใหความสําคัญตอผลการประเมินเพ่ือนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน 
และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ดวย ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต 1 มีผลการประเมินต่ํากวารอยละ 85   ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา มีจุดบกพรองในเรื่องการดําเนินการ ซ่ึงตอง
นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดตอไป 
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สวนที่ 2  

บริบทที่เก่ียวของ 
 

บริบทท่ีเก่ียวของ 

 ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปนกรอบ

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิ

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจะถูกกําหนด

จากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนา

คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอ

ภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ัน 

ในกระบวนการยุติธรรม 
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 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล 

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสงความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัยและพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมให

ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อยางบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

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

วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ50 

วัตถุประสงคหลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมายมีความรวดเร็วเปนธรรมและไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับท่ี

สูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 
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ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน6ยุทธศาสตรดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรท่ี1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริตและปลูกฝงความพอเพียงมีวินัยซ่ือสัตยสุจริตเปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน 
ท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดีท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ 
เ พ่ือสวนรวมและเสริมสรางให ทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 
ยุทธศาสตรท่ี1กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี1สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

1.1พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ 
1.2การกําหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานทุจริต 

2.1กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยเพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
2.2พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ 
2.6พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต 

3.1นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

4.1สรางชุมชนเฝาระวังตอตานทุจริต 
4.2สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตผุล 
4.3บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
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จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมาจะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุก
ฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ 
การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตามยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม
ทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอัน
แนวแนของประชาชนจึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 
เปนหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตรท่ี2กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี2ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1.พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน 

1.1กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
1.2กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
2.2การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 

3.1ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
3.2ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆในการกําหนดกลยุทธ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปท่ีมีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา 

4.1ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 5.1การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
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ยุทธศาสตรท่ี2ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ตอตานการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

นิติบุคคล 
5.2พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6.ประยุกตนวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได
แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้นๆกอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
6.2จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบันกอใหเกิดผลเสียตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาลซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตนโดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรค
การเมืองการใชอํานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี3จึงได
กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายผานการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ข้ัน
การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
(Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี3กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี3สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
1.4พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม 
1.7กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 
1.9การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปน 
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ยุทธศาสตรท่ี3สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ความผิดในทางบริหาร 
1.11การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
1.12พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 
ไปสูการปฏิบัติ 
1.14บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

4. สงเสริมใหมีการศึกษา 
วิเคราะหติดตามและตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1ศึกษาวิเคราะหเพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ยุทธศาสตรท่ี4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศาสตรท่ี4กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี4พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปองกันการทุจริต 

1.1พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
1.2พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเขามา 
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4ยกระดับกลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการปองกัน 
การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
2.3กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู 
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ยุทธศาสตรท่ี4พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

การปฏิบัติ 
3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปญหาการทุจริต 

3.1พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน 
สาธารณะเพ่ือลดข้ันตอนหรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
3.2พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให 
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรูและหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนาวิเคราะหและ 
บูรณาการระบบการประเมินดาน 
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
5.2การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสรางสรรคของ 
บุคลากรดานการปองกัน 
การทุจริต 

7.1พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2ตอยอดขยายผลองคความรูเชิงสรางสรรคสําหรับการปองกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การทุจริตค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
8.2ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ 
การปองกันการทุจริต 
8.3สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 

 

ยุทธศาสตรท่ี5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
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ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตร ท่ี มุ งเนน 
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการ 
ได อย า ง ร วด เ ร็ ว ซ่ึ ง ในการปฏิ รู ปกล ไกและกระบวนการปราบปรามการ ทุ จ ริ ตดั ง กล า ว จะ มุ ง เ น น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตและจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและ
มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม าก ยิ่ ง ข้ึ น คดี ก า ร ทุ จ ริ ต จ ะ ถู ก ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ผู ก ร ะ ทํ า ก า ร ทุ จ ริ ต 
จะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตอันจะสงผล 
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

 
ยุทธศาสตรท่ี5กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 
การทุจริตตางๆใหมีความรวดเร็วเขาถึงไดโดยงาย 
1.2การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพ่ือใหความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเรงดวนและสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชนเก่ียวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได 
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
เจาหนาท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรูทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู 
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรูทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทําความผิด
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 
อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

  
 
 ยุทธศาสตรท่ี6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูลและเรงรัดกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางานรวมไปถึงการ 
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บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและตางประเทศโดยมี 
กลยุทธการดําเนินงานไดแก 

 
ยุทธศาสตรท่ี6กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษาและกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัดและกํากับติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 
ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา ทีแ่ถลงตอสภานิตบิญัญัติแหงชาติ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ  จันทร โอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
เม่ือวันศุกรท่ี 21 กันยายน 2557 รวม 11 ดาน 

ดานท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเปนระบบท่ีใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย 
ตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาท่ีซ่ึงสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทํามา
หากินและการดํารงชีวิตไดแตนาเสียดายวาในเวลาท่ีผานมาระบบราชการและเจาหนาท่ีบางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ี
กฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไมอาจใชกลไก
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซํ้าซอนใชระบบ
ตรวจสอบท่ีไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัด
ระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขา
มาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหง
เก่ียวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้ 



28 
 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน 
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได 

10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ี
รวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิด
การทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการ
ปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

10.3  ยกระดับสมรรถนะของหน วยงานของรั ฐ ให มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริ การ เชิ งรุ ก 
ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง 
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตางๆ เพ่ือให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาท่ีฝายตางๆ 

10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอนและเสีย
คาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปน
เรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกรูปดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใช
จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยง
หรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และ
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 
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10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆท่ีจัดตั้ ง ข้ึนเ พ่ือสอดสอง  
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป) 

ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปน
ทางการ เม่ือวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรงใส และ 
Anti-Corruption ซ่ึงจะเปนยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสท่ีสุดในประวัติศาสตร จะไมมีใตโตะ  
หลังโตะ หลังบาน ตามน้ําใดๆ ท้ังสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานท้ังสามทาน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพ่ือขอรับผลประโยชนใดๆ ท้ังสิ้น 
สิ่งท่ีสําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโตข้ึนมาเกลียดการโกง หรือเติบโตข้ึนมากับ
ความไมโกง ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมโกงมีวิธีการเดียว ก็คือ 
ใหเกลียดการโกง และจะไดไมทํา 

  

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

การบรหิารงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 
 
พันธกิจ :   
 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 
 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกันการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต 
 
เปาประสงค :  
 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานาน เขต 1  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 :  
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 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 
 2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ไมนอยกวารอยละ 80(เชิงปริมาณ) 
 3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

การดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให
เกิดภาวะท่ีไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและปลูกฝงความพอเพียงมีวินัยซ่ือสัตยสุจริต 
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี 
ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพ่ือสวนรวมและเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบการดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จเพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ
ตอไป 

 
 
 
 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ี
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน 
สวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวม ประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมสูการเปน
บุคคลตนแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ
บริหารงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต 

และกําหนด
นโยบายคุณธรรม
และ 

ความโปรงใสใน
การดาเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ/กําหนด
นโยบาย 

- การประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

- การประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงาน 

 

1. รอยละของความ 
สําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 

2. สรางจิตสํานึกท่ี 1.  การรณรงค 2. รอยละของจํานวน 10,000.- 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบุคคลให
ตระหนักรูถึง
ปญหาและ
ผลกระทบ 

ของการทุจริตให
ดํารงตนอยางมี 

ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

ประชาสัมพันธการ
ปฏิเสธการรับ
ของขวัญ ของกํานัล 
สรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
รณรงคการตอตาน
การทุจริต,
ประชาสัมพันธ
ชองทางรองเรียน 
และสรางคูมือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
2. พัฒนาเว็บไซต
ของ สพป.นาน เขต 
1  ใหมีความเขาถึง
และเปนชองการ
สื่อสาร การรองทุกข 
การเปดเผยขอมูล
ใหกับ
บุคคลภายนอกใหได
ทราบเพ่ือความ
โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรูและไดรับ 

การปลูกฝงใหมี
ทัศนคติและคานิยมท่ี
ไมยอมรับการทุจริต 

และการเปดเผย
ขอมูลท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.- 

3. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ใหสามารถ 
แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวมในการ 

ดําเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน 
สวนรวม 

- การอบรมให
ความรูเรื่องการ
จัดซ้ือ – จัดจางและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
 

3. รอยละของจํานวน
บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก 

และปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชนทับ
ซอน 

50,000 

4. สงเสริมการ 4. สงเสริมกิจกรรม 4. รอยละของจํานวน - 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

ทําความดีเพ่ือ
สาธารณะ 

แบงปนลดความเห็น
แกตัวโดยยึดหลัก
พอเพียงมีวินัยสุจริต
จิตสาธารณะ 
 

บุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาความรู
เก่ียวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สามารถนําความรู 
ท่ีไดรับไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย หรือ
สูงกวาเปาหมาย
เพ่ือผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณคอรรัป
ชัน 

(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทํางาน 

ใหสอดคลองกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ 

ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. การศึกษาดูงาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมิน ITA  อยูใน
ระดับสูง  
2.  การเขารับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 

การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

3. การประชุม
เตรียมความพรอม
การตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิง
ประจักษ 
ประจําป 2562 

4. การประชุมชี้แจง
ใหปฏิบัติตามแนว

1. คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

120,000.- 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทางการ 

ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ 
 

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
สูการปฏิบัติ 

2. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกัน 

และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําป 2562 

2. หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
ประจําป 2562 

- 
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สวนท่ี  4 
ผลการดําเนินงาน 

 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน  เขต 1 ไดจัด
กิจกรรมดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต  1  เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน เปนมูลเหตุใหเกิดการ
ทุจริต หรือกระทําผิดวินัย  ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี  1 
  การประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและการประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 การดําเนินงาน 
  1.  แจงประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานพรอมเผยแพรประชาสัมพันธบน Website  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  
  2.  ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจบุคลากร สพป.นาน เขต 1 
  3.  บุคลากรใน สพป.นาน เขต 1 เขาแถวเคารพธงชาติทุกเชาวันจันทร และกลาวปฏิญญา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
  4.  บุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของ 3 สถาบันหลัก(ชาติ ศาสน กษัตริย) 
 ผลการดําเนินงาน 
  1.บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติตามข้ันตอนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 

2.บุคลากรทุกคน มีความตระหนัก มีจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีแยกแยะระหวางผลประโยชน 
สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนแบบอยางได มีคานิยมไมยอมรับการทุจริต 
 กิจกรรมท่ี  2 
 กิจกรรมการศึกษาดูงาน สพป.ท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)อยูในระดับสูง  
          - บุคลากรแกนนําในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของเขตพ้ืนท่ีจํานวน 20 คน ประกอบดวย 
              1. ผอ.สพป./ รอง ผอ.สพป. 
              2. ผอ.กลุมทุกกลุม 
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 การดําเนินงาน 
  นําบุคลากรแกนนําในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของเขตพ้ืนท่ีจํานวน 20 คน ไปศึกษาดูงานท่ีสพป.ลําพูนเขต 1   
 ผลการดําเนินงาน 
  1. ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีผลคะแนนประเมินเพ่ิมสูงข้ึน  
  2. บุคลากรในสังกัด ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูใหม ๆ และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเองได  
 
 กิจกรรมท่ี  3 
  สรางความรูความเขาใจในเรื่อง พรบ.การจัดซ้ือ จัดจาง ใหกับบุคลากรใน สพป.นาน เขต 1 
 การดําเนินงาน 
  อบรมสรางความรูความเขาใจในเรื่อง พรบ.การจัดซ้ือ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ใหกับบุคลากรใน สพป.นาน เขต 1  ผูบริหาร ครู  บุคลากรโรงเรียนในสังกัด สพป.นาน เขต  1 
 ผลการดําเนินงาน 
  1.  ผูบริหารทุกคน ครูท่ีรับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ บุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจในเรื่อง 
พรบ.การจัดซ้ือ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2.  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับท่ีกําหนด 
  3. บุคลากรใน สพป.นาน เขต 1 ทุกคน มีคูมือการจัดซ้ือจัดจางในการดําเนินงาน จัดกิจกรรม 
  4. บุคลากรในสพป.นาน เขต 1 ไมมีขอรองเรียนเรื่องการเงิน การจัดซ้ือจัดจางจากผูมีสวนได
สวนเสีย หรือผูเก่ียวของ 
  5.ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 
 
 กิจกรรมท่ี  4 
  ประชุมเตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ประจําป 2562 

การดําเนินงาน 
1. ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต1เตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐาน  

เชิงประจักษ ประจําป 2562 
2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน

ภาครัฐ ของสพป.นาน เขต 1 
ผลการดําเนินงาน 

 บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 มีความรูความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สพป.นาน เขต 1 
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 กิจกรรมท่ี  5 
  การรับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ สพป.นาน เขต 1 (ITA) 
 การดําเนินงาน 

1.  ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1เตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ประจําป 2562 

2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.นาน 
เขต 1 (ITA) 

3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรของ สพป.นาน เขต 1 ดําเนินงานตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.นาน เขต 1 (ITA) 

4. รายงานผลการดําเนินงานบนระบบ ITA ONLINE  
ผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากรทุกคนรายงานผลการดําเนินตามตัวชี้วัดและประเมินตัวชี้วัดบนระบบ ITA ONLINE 
2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.นานเขต 

1 (ITA) 
กิจกรรมท่ี  6 
 วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของ สพป.นาน เขต 1 

ประจําปงบประมาณ 2561 
 การดําเนินงาน 
  1.ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและแนวทางการ
วิเคราะหความเสี่ยง 
  2.บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน  เขต 1 รวมกันวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ตามเกณฑโอกาสและระดับความรุนแรง   ประเมินระดับความเสี่ยง 

 3.จัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของ  
สพป.นาน เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2562 
 ผลการดําเนินงาน 
  1.บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต  1 มีความรู ความเขาใจและทราบวิธีการ  แนวทางการ
วิเคราะหความเสี่ยง 

2.สพป.นาน เขต 1มีรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน 
ทับซอน ประจําปงบประมาณ 2562 
   
 กิจกรรมท่ี  7 
  ประชาสัมพันธ สรางสรรค กระตุน ใหประชาชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งของการตอตานการทุจริต 
 การดําเนินงาน 
  พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานฯ และสรางสื่อประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต 
 ผลการดําเนินงาน 
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  1.สพป.นาน เขต 1 เว็บไซตของสํานักงาน เพ่ือเผยแพรขาวสารตาง ๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสียรับรู 
และมีสื่อประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตเชน แผนปายประชาสัมพันธ ขาว  VTR อยางหลากหลาย 
  2 ผูบริหาร  ครู และบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน  เขต  1 มีความตระหนัก และรูสึกมีสวนรวม
ในการตอตานการปฏิบัติงานท่ีเปนผลประโยชนทับซอน การกระทําทุจริต ผิดวินัย 
 
 กิจกรรมท่ี  8 
  คูมือการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 
 การดําเนินงาน 

กลุมทุกกลุมในสังกัด สพป.นาน เขต 1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน 
ผลการดําเนินงาน 

1. สพป.นาน เขต 1   มีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
2. สพป.นาน เขต 1กลุม ทุกกลุมและบุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรทุกคน มีการใหบริการท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 
 กิจกรรมท่ี  9 
  การพัฒนาระบบการใหบริการของแตละกลุมงานในการใหบริการ 
 การดําเนินงาน 
 1.  ประชุมทีมบริหารและบุคลากรของ สพป.นาน เขต 1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการ
พัฒนาระบบการใหบริการของแตละกลุมงาน  
 2.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
 ผลการดําเนินงาน 
  1.บุคลากรของ สพป. นาน เขต 1 ใหบริการท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง ยุติธรรม โปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบ
ได 
  2ผูมารับบริการของ สพป.นาน เขต 1 ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการ 

 
กิจกรรมท่ี  10 

  การอบรมพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน สพป.นาน เขต 1  เพ่ือยกระดับการทํางานใหสอดคลอง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) ประจําปงบประมาณ 
2561 
 การดําเนินงาน 
 1.  กําหนดใหบุคลากรทุกคน ทุกตําแหนง ทุกระดับ ในสังกัด สพป.นาน เขต 1 ไดเขารับการ
อบรมเพ่ือรับการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก ใหลดพฤติกรรมดานผลประโยชนทับซอน การ
ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติหนาท่ี และมุงสรางคุณลักษณะความสุจริตสูบุคลากรในองคกร เพ่ือสรางความ
เขมแข็งในการตอตานการทุจริตและการไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  
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 2.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
 ผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากรของ และเจาหนาท่ีทุกคน ทุกตําแหนง ทุกระดับ ในสังกัด สพป. นาน เขต 1 มี
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเปนแบบอยางท่ีดีในความซ่ือสัตยสุจริต 

2. บุคลากรท่ีผานหลักสูตรการอบรมสมารถแยกแยะสิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ปฏบิัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริธรรมท่ีดีงาม 
และโปรงใส  

3. บุคลากรมีสวนรวมในการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดตอองคกรและสาธารณชน  
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                                               บทสรปุ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือกํากับการทํางานใหเกิดความโปรงใส ลดความ
เสี่ยงตอการเกิดปญหาทุจริตคอรรัปชั่น  การสรางภูมิคุมกันใหแกบุคลากร โดยสรางความรูความเขาใจในดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต การสรางความรับรูเรื่องผลประโยชนทับซอน และการสรางความรูความเขาใจใน
เรื่องพรบ.การจัดซ้ือ จัดจาง พรอมท้ังจัดทําคูมือการจัดซ้ือ จัดจาง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนการสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค เพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากร
รูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต และไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพ่ือการบริการท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง โปรงใส 
ตรวจสอบไดแกผูมารับบริการ 
  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว มีผลการดําเนินงานท่ีเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
แตเนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาบางประการ จึงทําใหการขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพลดลงไปบาง ดังนี้ 
  1.  การสรางจิตสํานึกและการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย ยังไมชัดเจนในเชิง
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
  2.  บุคลากรบางคนยังไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราบ
การทุจริตท่ีเพียงพอ 
  3.  การมีสวนรวมของบุคลากร เชนการสรางความตระหนัก จิตสํานึก หรือการสรางเครือขาย
ตอตานการทุจริตยังขาดกิจกรรมท่ีตอเนื่อง 
  4.  การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนัก ปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม 
และการปองกันและปราบปรามการทุจริตลงสูสถานศึกษาในสังกัดยังไมท่ัวถึง ชัดเจนและเพียงพอ 

5.  ผูมีสวนไดเสียภายนอกยังขาดความเขาใจและตระหนักในดานการใหความรวมมือหรือให
ความสําคัญในการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน  

6. งบประมาณท่ีไดรับจดสรรใหดําเนินงานในหลายโครงการยังไมเพียงพอ และมีระยะเวลาการ
ดําเนินการกระชั้นชิด  จึงไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางครอบคลุมและตอเนื่อง ผลการดําเนินงานจึงไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย 
  7. ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ขอเสนอแนะ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีความจําเปนตองเรงดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาว เพ่ือใหการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาลรวมกัน ดังนั้น จึงตองจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
สนับสนุนใหสามารถขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่อง และยั่งยืน เชนมีการใหความรูเรื่องประโยชนทับซอน การสราง
เครือขาย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เพ่ือการประชาสัมพันธใหหลากหลายรูปแบบมากข้ึน รวมท้ังรณรงค
เพ่ือสงเสริมคนดี เพ่ือโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีกําหนดไว  
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ภาคผนวก 
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คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที่ปรึกษา 

 นายสมเร็จ        อุดแดง  ผูอํานวยการ สพป.นาน  เขต 1 

 นายนิวัฒน        ไชยเลิศ   รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1 

 นายอัศรายุทธ    ศรีใจอินทร รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1 

 วาท่ี พันตรี.สุรเดช   รอดจินดา        รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1 

คณะทํางาน 

  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ท่ี  108/2562 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

      และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) 

------------------------ 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) โดยใหดําเนินการประเมินความเสี่ยงดาน
การแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชนทับซอน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกกลุมงาน โดยเรียงจากระดับความเสี่ยงสูงไปหาระดับความเสี่ยงต่ํา แลวนําผลการประเมินดานท่ีมี
ความเสี่ยงสูงสุดมาวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงาน สพฐ.ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ทันตามกําหนดเวลา จึงแตงตั้งผูท่ีมี
รายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการประกอบดวย   

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ประธานกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1 ทุกคน                 รองประธานกรรมการ 
3. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   กรรมการ 
7. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
8. นางพนิตพร  ไทนอ       นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายสมคิด  กันบุญ          ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ      กรรมการ/เลขานุการ 
10. นางสาวนัฐพร  ทาวคําพุ    นิติกรชํานาญการ                      กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
11. นางกัญญา  พุทธวงค       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 

ใหผู ท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบั ติหนาท่ีรวมกันวิเคราะหวางานใดมีผลประโยชนทับซอน และมี
ผลประโยชนทับซอนในเรื่องใดของแตละกลุมงาน เชน เรื่องการใชรถยนตของทางราชการไปใชสวนตัว  
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การใชสาธารณูปโภคและวัสดุอุปกรณของทางราชการไปใชสวนตัว การใชเวลาราชการปฏิบัติงาน
สวนตัว การจัดซ้ือจัดจางเงินทอนจากการประชุม การจัดสรรงบประมาณ เปนตน และนําขอมูลท่ีไดจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงมารวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง ณ  วันท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

    
                                                         (นายสมเรจ็  อุดแดง) 

          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
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