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คํานํา 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เป็นการดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการดําเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก 
ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา 
นําเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการดําเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2
นําเสนอ บริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ส่วนที่ 3แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2564 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญของโครงการ ที่มีความเช่ือมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564จนสําเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   
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ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้อง 
กันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ 
อย่างแท้จริง สําหรับประเทศไทยน้ันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสําคัญ 
ลําดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและ 
พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึง 
ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาต้ังแต่ด้ังเดิมและมีอิทธิพล 
ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะน้ัน พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากน้ี การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการทํางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ 
ที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนําไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล 
ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน 
ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลง 
เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)และกําหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
พร้อมทั้งกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน
วงกว้าง และมปัีจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคสว่นร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและ
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ส่งเสริม 
การเรียนรู้ในทกุช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความร่วมมือทกุภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่
สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจรติ และมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน 
การทุจริตมีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสาํเร็จ คือ 
มีกระบวนการทํางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูก่ารทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสทิธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งน้ี มีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มรีะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
เพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมคีวามเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ โดยดําเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจรติ อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากน้ี ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐาน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ทั้งน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เก่ียวข้องกับ 
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ 
“สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจรติ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสําคัญ 
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 2564)และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเน่ืองโดยดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเร่ิมพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
จํานวน 225 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากน้ีการดําเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดําเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนําเคร่ืองมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มาขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  

 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ 
การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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หมู่ 6 ถนนยัน

ร้องกวาง จังห
นลาว  

ษาที่จัดต้ังขึ้นต
ตพ้ืนที่การศึก
งพระราชบัญ
3) พ.ศ. 25
บบริหารราชก
ทรวงศึกษาธิก

และจัดการศึก
ศึกษา) ในส่ว

 อําเภอบ้านหล
 3 สาขา (จัดก
ารศึกษา 25

นตรกิจโกศล

หวัดแพร ่

4 

ตาม
กษา
ญัติ

553 
การ
การ 

กษา
วนที่
ลวง 
การ

564 
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2.  โครงสรา้งการบริหาร 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออกเป็น  9 กลุ่ม และ 1 หน่วย  ได้แก่ กลุ่มอํานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน 

 โครงสร้างการบรหิารจดัการภายในสพป.นา่น เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ

ประเมนิผล 

สพป. 

 

กลุ่มอาํนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

ก.ต.ป.น.

 

หน่วยตรวจสอบ

 

กลุ่มบริหารการเงนิและสนิทรัพย์ 

สถานศกึษา
กรรมการสถานศกึษา
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3. ข้อมูลและสารสนเทศเพือ่การบริหารและการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        3.1  ข้อมูลสถานศกึษา 
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนในสังกดั ปกีารศึกษา 2564  จําแนกตามอําเภอ 

ท่ี อําเภอ 

โรงเรียนในสงักัด 
จัดการ
เรียน 
การสอน 
  

โรงเรียน 
ขนาดเลก็ 
1-120
คน 

โรงเรียน 
ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
ท่ีเปิดสอน 
ระดับก่อน
ประถม 

กลุ่ม 
โรงเรียน 
  ไม่

มีนร. 
ประถม สาขา รวม 

 
      

1 อําเภอเมืองน่าน 5 34 2 41 36 29 13 29 4 

2 อําเภอแม่จริม 1 13   14 13 9 7 4 1 

3 อําเภอบ้านหลวง 1 7    8 7 4 1 6 1 

4 อําเภอนาน้อย 1 27   28 27 20 6 27 3 

5 อําเภอเวียงสา 4 51   55 51 43 7 30 4 

6 อําเภอนาหม่ืน   16   16 16 14 0 10 2 

7 อําเภอสันติสุข 1 11   12 11 7 4 9 1 

8 อําเภอภูเพียง 2 15   17 15 13 4 13 2 

  รวมทั้งสิ้น 15 174 2 191 176 139 42 128 18 
โรงเรยีนท ัง้หมด  188 โรงเรยีน 3 สาขา (สาขาบา้นใหม่ในฝนั, สาขาบา้นหว้ยระพ,ีสาขาบา้นหว้ยไฟ) รวม 191 โรงเรยีน  (จดัการเรยีนการ

สอน 174  โรงเรยีน 2  สาขา รวม 176  โรงเรยีน)    

ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 
         ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2563 
หมายเหต ุ โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จํานวน 15 โรงเรียน 1 สาขา คือ 
1.  โรงเรียนบ้านทรายทอง  อําเภอเมืองน่าน  2.  โรงเรียนบ้านบ่อสวก  อําเภอเมืองน่าน 
3.  โรงเรียนบ้านศรีเกิด  อําเภอเมืองน่าน  4.  โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน  อําเภอเมืองน่าน 
5.  โรงเรียนมติรมวลชน 3  อําเภอแม่จริม  6.  โรงเรียนรฐัราษฎร์นุเคราะห์  อําเภอบ้านหลวง 
7.  โรงเรียนบ้านวังม่วง  อําเภอเวียงสา  8.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51  อําเภอเวียงสา 
9. .โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ  อําเภอเวียงสา10. โรงเรียนบ้านป่าอ้อย  อําเภอสันติสุข 
11.โรงเรียนบ้านห้วยคํา  อําเภอภูเพียง        12. โรงเรียนบ้านป่าสัก  อําเภอภูเพียง.   
13. โรงเรียนบ้านไชยสถาน  อําเภอเวียงสา  14. โรงเรียนบ้านบุปผาราม  อําเภอภูเพียง 
15. โรงเรียนบ้านห้วยคํา อําเภอภูเพียง 
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ตารางที่ 2จํานวนนักเรียนในสังกดั  จําแนกตามระดบัที่จัดการเรียนการสอน แยกเป็นรายอําเภอ 

ท่ี อําเภอ 
ระดับชั้น รวม 

อ.
1(3
ข.) อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ท้ังสิ้น 

1 อําเภอเมืองน่าน 155 473 576 727 688 704 709 727 716 158 159 180  5,972  

2 อําเภอแม่จริม 0 0 91 178 203 157 159 164 164 73 69 53  1,311  

3 อําเภอบ้านหลวง 17 87 84 98 75 81 113 101 127 5 4 9     801  

4 อําเภอนาน้อย 21 314 372 343 302 329 307 305 311 81 104 83  2,872  

5 อําเภอเวียงสา 12 196 283 487 490 442 489 481 508 69 84 86  3,627  

6 อําเภอนาหม่ืน 2 109 108 139 111 111 125 108 119 0 0 0     932  

7 อําเภอสันติสุข 2 61 97 147 139 127 149 138 127 36 52 53  1,128  

8 อําเภอภูเพียง 5 84 96 96 104 97 99 102 104 40 30 38     895  

  รวมทั้งสิ้น 214  1,324 1,707 2,215 2,112 2,048 2,150 2,126 2,176 462  502  502  17,538 
ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 
         ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563 

 3.2.  ข้อมูลครู และบคุลากรทางการศกึษา 

ตารางที่ 3  จํานวนข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษาในสังกดั จําแนกตามสายงาน/คณุวุฒกิารศกึษา 

ที ่ ช่ือตําแหน่ง 
คณุวุฒกิารศกึษา 

เอก โท ตร ี ต่ํากว่าตร ี รวม 

1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ - 1 - - 1 

2 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที ่ 1 2 - - 3 

3 ศึกษานิเทศก์ - 16 2 - 18 

4 ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 128 11 - 140 

5 รองผู้อํานวยการโรงเรียน - 1 2 - 3 

6 คร ู 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 
 

ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 
         ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563 
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ตารางที่ 4  จํานวนขา้ราชการครูในสถานศกึษา บคุลากรอื่น ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั่วคราว จําแนกตามอําเภอ 

 

อําเภอ 
ข้าราชการคร ู ครูอัตรา

จ้างจ้าง
(ช่ัวคราว) 

ลูกจ้าง 

ประจํา 

ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ 

อัตราจ้าง
ธุรการ รร. 
(ช่ัวคราว) 

 
บุคลากร 

อ่ืน 

 

รวม ข้าราชการ 
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

1. เมืองน่าน 399 11 8 14 22 16 - 470 

2. แม่จริม 130 9 6 6 3 6 - 160 

3. บ้านหลวง 62 2 6 - 5 3 - 78 

4. นาน้อย 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. สันติสุข 104 5 3 4 5 4 - 125 

8. ภูเพียง 94 3 9 7 5 6 - 124 

สพป.น่าน เขต 1 22 - - 13 6 - 52 93 
 

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

ตารางที่ 5 จํานวนบคุลากรสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาน่าน เขต 1จําแนกตามตําแหน่ง/วุฒกิารศึกษา 

 

ที่ 
 

ตําแหน่ง 
จํานวนผู้ดํารงตําแหน่ง / วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี >ปริญญาตร ี รวม 

1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ - 1 - - 1 

2 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที ่ 1 2 - - 3 

3 ศึกษานิเทศก์ - 18 - - 18 

4 นักจัดการงานท่ัวไป - 2 1 - 3 

5 นักวิชาการศึกษา - 9 2 - 11 

6 นักประชาสัมพันธ์ - 2 - - 2 

7 นักทรัพยากรบุคคล - 5 7 - 12 

8 นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 1 - 2 

9 นักวิชาการพัสดุ - - 1 - 1 

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 2 - 3 

11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 3 3 - 6 

12 นิติกร - 1 - - 1 

13 เจ้าพนักงานธุรการ - 1 7 1 9 

14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - 1 - 1 

15 เจ้าพนักงานพัสดุ - - 1 - 1 

รวมทั้งสิน้ 1 46 26 1 74 

ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน   ข้อมูล ณ วันที่ 10  มถิุนายน  2563 
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การดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้ดําเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคณุลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสตัย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่กิจกรรมบริษัท 
สร้างการดีกิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น
กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

การดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

1. การเตรียมการ 
1.1ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2) ผู้รับผิดขอบโครงการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 4) ผู้มีความชํานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับผู้แทนจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  

1.2ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพ่ือเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม 
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2. การปฏิบัติ 
 2.1ดําเนินการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.3 ขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 2.4 ดําเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีผลการประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้อยกว่าร้อยละ 85 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 
 2.5 รับการติดตาม และให้คําปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมีผลการประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้อยกว่าร้อยละ 85 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 
 2.6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ติดตามการดําเนนิโครงการ 
 3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3.2รายงานผลการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 3.3รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดําเนนิโครงการ 
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen)โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทน
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 
เป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 การจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1) นิทรรศการแสดงผลการดําเนินงาน กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และภาพความสําเร็จ 
ของการประเมิน ITAOnline(เฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมีผลการประเมิน ITA Online สูงสุดในแต่ละ
ภูมิภาค) 

2) นิทรรศการแสดงการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
(ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) (เฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมีตัวแทนโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ) 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีนําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสําเร็จโดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 
225 เขต มาอย่างต่อเน่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เข้าสู่ปีที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งน้ีให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนําเข้าข้อมูลและคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การกํากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ัน ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex:CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
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(CPI)ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเน่ืองกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ
เครื่องมอือ่ืนที่เก่ียวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนก
ออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
 1) แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ย ใ น  ( InternalIntegrityandTransparency 
Assessment:IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ExternalIntegrityandTransparency Assessment:EIT) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OpenDataIntegrityandTransparency Assessment:OIT) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน  90.92 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A   ( ............... )โดย ตัวช้ีวัด การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนสูงสุด . 96.75. คะแนน 
ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ คือ ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 79.91  คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 71.54 - - 
2559 79.29 เพ่ิมขึ้น +7.75 
2560 86.04 เพ่ิมขึ้น +6.75 
2561 79.81 ลดลง -6.23 
2564 90.92 เพ่ิมขึ้น +11.11 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามลําดับคะแนนได้ ดังน้ี 

ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ
1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.15 A ผ่าน
2 การใช้งบประมาณ 90.12 A ผ่าน 
3 การใช้อํานาจ 94.09 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.60 A ผ่าน 
5 การแก้ไขป้ญหาการทุจริต 92.24 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 95.55 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.19 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 92.19 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 96.75 AA ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 79.91 B ไม่ผ่าน 

 

 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
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ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนนิงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นรายตัวช้ีวัด พบว่าตัวช้ีวัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดีย่ิงขึ้น (มีคะแนน 
ตํ่ากว่าร้อยละ 85) มีดังน้ี 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
2.การใช้งบประมาณ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ 
 

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

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่ เ ก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วยนอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

6.คุณภาพการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

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

 
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 

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

9.การเปิดเผยข้อมูล 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

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



18 
 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 

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

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียมีส่วนรว่ม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติคอรร์ปัชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  1 ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2564 โดยใช้กรอบแนวทาง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
การโอนจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
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ส่วนที่ 2  บริบทที่เก่ียวข้อง 

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

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

สาระสําคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเคร่ืองมือช้ีนําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560กําหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากน้ี 
ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่สําคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญต่อ 
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมน้ันสืบเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีนําให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังน้ี 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสมัพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งย่ังยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สู่สากล 
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 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา 
 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมใหค้นมีสขุภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชวิีตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต้
ความจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก 
และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
การดําเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเน่ืองมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จําเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทําทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทําให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทําแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทํา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังน้ี (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และช้ีเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสู่การลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นเป้าหมายในการ
ดําเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สําคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่าง  ๆ  ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 

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
คะแนนไม่ตํ่า

กว่า 50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ตํ่า
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ตํ่า
กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ตํ่า

กว่า 73 
คะแนน 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นน้ีได้กําหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่ เ ก่ียวข้องกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้าน้ันต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวัน 
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทําให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทําการทุจริตเน่ืองจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการ
เข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากย่ิงขึ้น อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากย่ิงขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ต่ืนตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากย่ิงขึ้น จึงอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตย่ิงทวี
ความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับย้ังการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
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การทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากน้ี ต้องกําหนดให้มีการลงโทษผู้กระทําผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต   

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทําความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตโดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให้้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ”เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้้เกิดการทุจริตและการบูรณาการติดตาม
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ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ 
ขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั้นระหว่างการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานการสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสที่สามารถสร้างความ
เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมทียึ่ดมั่น
ความซื่อสัตย์สจุริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มทีัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 
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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 
  - จํานวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จํานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกช้ีมูลว่ากระทํา
การทจุริต 

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 แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเน่ือง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และมุ่งทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับการดําเนินคดี 
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี 

2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตโดย
การปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทํางาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหน้ีสิน รวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหน้ีสิน 
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2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทําความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ ก่ี ยวข้ อง กับการทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ  การปรับป รุ งขั้ นตอนการ ดํา เ นินการ 
ที่ล่าช้าและซ้ําซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมท้ังการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เช่ียวชาญของหน่วยงานต่างๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จําเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกําหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4 

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2 

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน ์
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50 

วัตถุประสงคห์ลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ 

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

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบโดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที1่ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่1กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที1่สร้างสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

1.1พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่นรวมในทุกระดับ 
1.2การกําหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ที2่ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก

ฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังน้ันเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่วแน่ของประชาชนจึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหน่ึงเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่2กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที2่ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1.พัฒนากลไกการกําหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลอืกต้ังหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3การประเมนิมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการกําหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

4.1ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
4.2จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3“สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมืองการใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 
จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่3กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที3่สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8เสรมิสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร 
1.12พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรบัการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ไปปฏิ
4. ส่ง
วิเครา
การทุ
ปกคร

กลยุท
าภิบาลในการ
ฏิบัติ 
เสริมให้มกีาร
าะห์ติดตามแล
จริตเชิงนโยบ
รองส่วนท้องถิ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทธ ์
รนํานโยบาย 

ศึกษา 
ละตรวจสอบ 
บายในองค์กร 
ิน 

ยุทธศาสตร์ที

4.1ศึกษา
เชิงนโยบ
4.2เผยแพ
และไร้กา

ที3่สกัดก้ันกา

าวิเคราะห์เพ่ือ
ายขององค์กร
พร่องค์ความรู้
ารทุจรติให้แก่

ารทุจริตเชงิน
แนวทาง

อสร้างองค์ควา
รปกครองส่วน
รู้ในการดําเนิน
องค์กรปกครอ

โยบาย 
งตามกลยุทธ ์

ามรู้ในการตรว
นท้องถิ่น 
นนโยบายอยา่
องส่วนท้องถิ่น

วจสอบการทุ

างโปร่งใส 
น 

จริต 

37 

 



38 
 

ยุทธศาสตร์ที4่ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่4กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที4่พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4ยกระดับกลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
2.2นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจรติ 

3.1พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบรหิารงาน 
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมลูเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กําหนดเร่ืองที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนาวิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
5.2การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 

6.1ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2สร้างแรงจงูใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
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ยุทธศาสตร์ที5่ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดํา เ นินงานให้มีประสิท ธิภาพมาก ย่ิงขึ้ น 
ซึ่งยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นคดีการทุจริต 
จะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่5กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที5่ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสินรวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินให ้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทจุริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่ม ี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทนัต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที5่ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจรติ 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

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

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพรเ่ปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที ่
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที6่ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดกํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางานรวมไปถึง 
การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงานได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่6กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที6่ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย” 

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

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัดและกํากับติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที ่5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับติดตามและประเมนิผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
กิจกรรมบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน   สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

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

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

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

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสาํนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง     

4. กลุ่มเปา้หมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาประถมศกึษาน่าน เขต 1 จํานวน 17,538  คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
                           จํานวน  1,853  คน 

3. สถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1          จํานวน 191  โรงเรียน
ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จํานวน        1 โรง 
 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จํานวน       32 โรง 
 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จํานวน       46 โรง 
 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จํานวน      113 โรง 
 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จํานวน        -. โรง 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม -ตัวชี้วัด –เป้าหมาย –งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จํานวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้นําในการต่อต้าน
การทุจริต  

คน 50. 5,000         กลุ่มนิเทศฯ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จํานวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้นําในการต่อต้าน
การทุจริต  

คน 50. 5,000         กลุ่มนิเทศฯ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การดําเนนิงานบริษัทสร้างการดี 
สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ดําเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีมีทักษะในการ
บริหารจัดการบริษัท
สร้างการ และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนโดย
แบ่งปันผลกําไรในการ
ทําประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

โรงเรียน  10 5,000         กลุ่มนิเทศฯ 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย

จํานวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน  50  5,000         กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

หัวใจ STRONG) มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
มีจิตสํานึกสาธารณะ มี
ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ 

5. กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จํานวนโรงเรียน 
ที่ดําเนินกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

โรงเรียน  10 5,000         กลุ่มนิเทศฯ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จํานวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่สร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่สังคม 
 
 

ผลงาน  15 5,000         กลุ่มนิเทศฯ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกดัในสังกัด 

จํานวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่นําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ไป
ปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียน  130 15,000         กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการนํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

จํานวนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การจัดการเรียนการ
สอนโดยการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาและสามารถ
นําไปปรับใช้ในโรงเรียน
ได้ 

โรงเรียน  30 15,000         กลุ่มนิเทศฯ 

9. การติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่
นําหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการสร้าง
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกัน 
การทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
มีจิตสํานึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 

ร้อยละ  100 10,000        กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 

จํานวนโรงเรียนที่ 
มีการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนด้วย
ความโปร่งใส และ 
มีการพัฒนานักเรียน
ตามคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียน
สุจริต  

โรงเรียน  2 10,000         กลุ่มนิเทศฯ 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรียน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจริต 

จํานวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มีการบูร
ณาการและมีความ
เชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

ผลงาน 
 

18 10,000         กลุ่มนิเทศฯ 

12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

จํานวนโรงเรียน 
ในสังกัด ได้รับ 
การนิเทศ กํากับ 
ติดตามการดําเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริต

โรงเรียน  32 10,000         กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
มีจิตสํานึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ  85 200,000         กลุ่มนิเทศฯ 

13.1 กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
.เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี
พัสดุ 
 

จํานวนโรงเรียนใน
สังกัด เกิดความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับด้านการเงิน
และบัญชีพัสดุ 
 

โรงเรียน  50 50,000         กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน. 

13.2 กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างภาพลักษณท์ี่ดีของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน 1 ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตและ

ร้อยละ  85 20,000         กลุ่มกฎหมาย
และคดี/กลุ่ม
อํานวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

 จิตสํานึกสาธารณะ 
 

13.3 กิจกรรมเสริมสร้างคา่นิยม
ร่วมต้านทุจริต 
โดยนําผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษา ไป
ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็น
ต้นแบบด้านการเงินและบัญชี 

จํานวนโรงเรียนใน
สังกัด เกิดความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับด้านการเงิน
และบัญชีพัสดุ 
 

โรงเรียน  50 70,000         กลุ่มกฎหมาย
แ ล ะ ค ดี /
ต ร ว จ ส อบ
ภายใน 

13.4 กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ ปลูกฝังสํานึกการ
เป็นพลเมืองทีดีมีวัฒนธรรม
สุจริต 

ร้อยละของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ร้อยละ   85 50,000         กลุ่มนิเทศฯ. 

13.5 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
.โดยจัดทําวิดิทัศน์ 
 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ  85 10,000           กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จํานวนเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online 
ที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ  3 10,000 
 
 

        กลุ่ม.ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล/
กลุ่ม
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

อํานวยการ 
15. กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อ
รองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัดมีเว็บไซต์ของ
โรงเรียนที่สมบูรณ์เพื่อ
รองรับการประเมิน ITA
 

ร้อยละ  100 15,000         กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ปี 
2564  

คะแนน   85 25,000         กลุ่ม
อํานวยการ/
กลุ่มส่งเสริม
การศกึษา
ทางไกลฯ/
กฎหมายและ
คดี 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา (ITA) ปี 
2564  

คะแนน   85 50,000         กลุ่ม. 
นิเทศฯ /
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

รวม 400,000           
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7. ระยะเวลาดําเนนิการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่/พืน้ทีด่ําเนนิการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแขง็ 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึน้  
 
10. การตดิตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจรติ 
 3. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แบบสรปุโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏบิัติการโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาย่าน เขต 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ ผู้รบัผดิชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ ติดตาม การขับเคล่ือนการดําเนินกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

21,000.00 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนําหลักสูตรต้านสุจริต
ศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งเป็น
แบบอย่างได้ 

13,600.00 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

12,660.00 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน ไม่ทนต่อการสุจริต ไม่ทนต่อการ
ทุจริต และเยาวชนต้นกล้าสุจริต 

10,200.00 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 24,500.00 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 6 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนากิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

3,000.00 กลุ่มนิเทศฯ 

 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจิตอาสา 2,000.00 กลุ่มอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 8 การประชุมช้ีแจงและพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน ITA 
Online 

9,600.00 กลุ่มอํานวยการ/
ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม
ทางไกลฯ 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการอบรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการ
ทุจริตด้านการเงินการบัญชีในสถานศึกษา 

50,000.00 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

กิจกรรมที่ 10 การอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  84,900.00 กลุ่มอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรม 5 ส 3,500.00 กลุ่มอํานวยการ 

กิจกรรที่ 12 รายงานผลการดําเนินงาน 5,040.00 กลุ่มอํานวยการ 
 
 



 

 
ผู้เสนอแผ
 

 
 
 
 
ผู้อนุมัติแ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผนปฏิบัติการ
      

 ตําแ

  

แผนปฏิบัติการ

ร 
  (นางพนิตพ

หน่ง ผู้อํานวย

 

ร (สพฐ.) 

 
 

 
ร  ไทนอ)

ยการกลุ่มอําน

(....

ตําแห
สํานักงา

นวยการ

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

หน่ง .............
านคณะกรรม

ผู้เห็นชอบแผ
 

               

.................) 

.....................
การการศึกษา

 

ผนปฏิบัติการ 
         

           ตําแ

............. 
าขั้นพ้ืนฐาน 

  (นายสมเรจ็

แหน่ง ผอ.สพ

จ  อุดแดง) 

พป.น่าน เขต 1

59 

1 



 

 
 
 
 
 

 

 

60 


