
 
 
 
 
 

 
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการป้องกันการทุจรติ 
ของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบโดย กลุ่มอ านวยการ 

 
                                         



การวิเคราะห์คะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
(ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่ รับกำรประเมิน  

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเคร่ืองมือกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐำนะหน่วยงำนที่ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพื่อพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบ

ควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ จ ำนวน 

225 เขต มำอย่ำงต่อเน่ือง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำ

นวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time system) และกำรประเมินมีประสิทธิ ภาพ  ลดภำระงำน 

ด้ำนเอกสำร (Paperless) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็น

แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง เข้ำสู่ปีที่ 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในคร้ังน้ีให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อน

ในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 



นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 

การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

  

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 น้ัน ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับ 

ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เร่ือง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรประเมินคุณธรรม  

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  

ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับ

กำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพิ่มเติม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเน่ืองกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับ

เคร่ืองมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเน้ือหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส 

และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับ  

กำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิด  

กำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) กำรใช้งบประมำณ 
 3) กำรใช้อ ำนำจ 
 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 



  เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัด

กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน  
ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เพื่อให้ประชำชนทั่วไป
สำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวมระดับประเทศ จำกกำรประเมินส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 81.09  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B  ( 81.09 ) โดย ตัวช้ีวัด  การปฎิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด 91.40 
คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ คือ ตัวช้ีวัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 75.00 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 89.66 - - 
2559 91.40 เพิ่มขึ้น 1.74 
2560 79.67 ลดลง 11.73 
2561 87.87 เพิ่มขึ้น 8.2 
2562 83.72 ลดลง 4.15  
2563 76.01 ลดลง 7.71  



2564 81.09 เพิ่มขึ้น 5.08 

 

1.4 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3  เป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน                    
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และจำกเอกสำร
หลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เรียงตำมล ำดับคะแนนได้ ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 กำรปฏิบติหน้ำที่ 94.44 A ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 75.65 B ไม่ผ่ำน 

3 กำรใช้อ ำนำจ 88.43 A ผ่ำน 

4 กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 82.39 B ผ่ำน 

5 กำรแก้ไขปัฐหำกำรทุจริต 82.03 B ผ่ำน 

6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 91.31 A ผ่ำน 

7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 82.24 B ไม่ผ่ำน 

8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 81.12 B ไม่ผ่ำน 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 76.20 B ไม่ผ่ำน 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 75.00 B ไม่ผ่ำน 

หมำยเหตุ : คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 

 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่ำน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่ำน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่ำน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่ำน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่ำน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่ำน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่ำน 

 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  



จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่ งขึ้น       
(มีคะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) มีดังน้ี 

 1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส 

ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกั น 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่นเต็ม
ควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่ 
อย่ำงโปร่งใส ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ตนเองได้ 

3. การใช้อ านาจ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแล  
และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องทบทวนนโยบำยที่ เกี่ ยวข้อ งกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
ในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้ เกิด
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลกรภำยใน 
ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกน้ี หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และ

ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึ งจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ 



ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับ  
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเร่ืองต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน  

ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัด 
ให้มีช่องทำงให้ผู้ รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ  
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทำงให้ 
ผู้มำติดต่อ สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิด 
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วม  
ในกำรปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง  
กำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำร  
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทำง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   2) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริต 
ของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

3) ส ำ นักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องวิ เครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยวิเครำะห์แต่ละ



ตัวชี้วัด ยกตัวอย่ำงเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำ
ให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดมำตรกำร 
เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ผล 
กำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอน
หรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำม ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

  

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีแนวทำงและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทำงตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  

กำรทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ 

ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ 

  



ส ำหรับประเทศไทยได้ก ำหนดทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมรุนแรง รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำร

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งน้ี ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในฐำนะองค์กรหลักด้ำนกำร

ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเข้ำกับทุกภำคส่วน 

ดังน้ัน สำระส ำคัญที่มีควำมเชื่อมโยงกับทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีดังน้ี  

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ป ี 

3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

   ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

สำระส ำคัญข้ำงต้นจะเป็นเคร่ืองมือชี้น ำทิศทำงกำรปฏิบัติงำนและกำรบูรณำกำรด้ ำนต่อต้ำนกำรทุจริต 

ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก ำหนดในหมวดที่ 4 หน้ำที่ของประชำชนชำวไทยว่ำ 

“...บุคคลมีหน้ำที่  ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่ำเป็นคร้ังแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นหน้ำที่ของประชำชนชำวไทยทุกคน นอกจำกน้ี 

ยังก ำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้ำที่ของรัฐว่ำ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำย 

ที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภำครัฐและภำคเอกชนและจัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพ 

เพื่อป้องกันและขจัดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมทั้งกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชน

รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ต่อต้ำนกำรทุจริต หรือชี้เบำะแส โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่

กฎหมำยบัญญัติ” กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้ำงให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก มีประสิทธิภำพ 

ที่ส ำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   ซึ่งกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ

ต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมตำมที่กฎหมำยบัญญัติ โดยอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ ำนำจหรือกระท ำกำร

โดยมิชอบแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระบวนกำรแต่งต้ัง หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

และรัฐต้องจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงำนใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว กำรที่รัฐธรรมนูญได้ให้ควำมส ำคัญต่อ 

กำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรบริหำรบุคคลที่มีคุณธรรม น้ันสืบเน่ืองมำจำกช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 

ได้เกิดปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรบุคคล มีกำรโยกย้ำยแต่งต้ังที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น ำให้ข้ำรำชกำรหรือ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติงำนโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงกำรมุ่งเน้นกำรแสวงหำผลประโยชน์ให้กับ



ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 จึงได้มีควำมพยำยำมที่จะแสดงให้เห็น

อย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรสร้ำงประสิทธิภำพในระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรแผ่นดินและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องยึดมั่น  

ในหลักธรรมำภิบำล และมีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่ก ำหนดเอำไว้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
กำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทำงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนจะถูก
ก ำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง 
เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังน้ี 

 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น  
ในกระบวนกำรยุติธรรม 
 (3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
 (4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ 
สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 
 (6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ  
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
 (7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวด่ิงสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ  
 (2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 



 (3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำน
และพัฒนำ SMEs สู่สำกล  
 (4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญ  
 (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรวิจัย และพัฒนำ  
 (6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์  
 (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี  
 (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ  
 (3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 (2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัย 

อย่ำงบูรณำกำร  

 (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำร เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

 (6) กำรใช้เคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม  

 (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร  



 (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ  

 (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล  

 (7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ  

 (8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท ำขึ้นภำยใต้
ควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำกำรทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่ำนมำหน่วยงำนที่เกี่ย วข้องกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้ำงเคร่ืองมือ 
กลไก และก ำหนดเป้ำหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ได้สร้ำงให้ทุกภำคส่วนในสังคมเกิดควำมต่ืนตัวและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตตำมบทบำทและภำระหน้ำที่ของตนเองเพิ่มมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม  ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหำควำมรุนแรงในกำรทุจริต สืบเน่ืองมำจำกวิวัฒนำกำรของกำรทุจริตซึ่งมี รูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหำ
กำรขำดจิตส ำนึกในกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถำนกำรณ์ปัญหำกำรทุจริตที่จ ำเป็นต้องได้รับ 
กำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนคือกำรรวมตัวกันเพื่อร่วมกระท ำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพำะในโครงกำรขนำดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมำณมำก ท ำให้รัฐและประเทศชำติได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง จำกกำรสูญเสียงบประมำณแผ่นดินไปกับ
กำรทุจริตที่อำจมีควำมยำกและซับซ้อนต่อกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริต กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรป้อ งกันแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว   

กำรจัดท ำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นกรอบในกำรจัดท ำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทำงกำรพัฒนำ
หลัก ดังน้ี (1) กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเ น้นกำรปรับพฤติกรรม “คน” โดยกำรปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส ำนึกในควำมซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้ำงพลังร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนำคตและกำรปรับ “ระบบ”โดยกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เท่ำทัน
พลวัตของกำรทุจริต ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบำะแส 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ 
(2) กำรปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเ น้นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกระบวนกำรและกลไกกำรป้องกัน                            
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้ำนของกำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เฉียบขำด เป็นธรรม 
และกำรพัฒนำปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภำพ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต เป็นเป้ำหมำยในกำร



ด ำเนินกำรของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก ำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม

ระหว่ำงประเทศ 
2.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
2.3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 

4.1.4 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไกที่สำมำรถป้องกันและขจัดสำเหตุของประเด็น
ปัญหำควำมมั่นคงที่ส ำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
4.6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

4.6.1 ประชำชนและภำคีต่ำ ง ๆ ในสังคมร่วมมื อกันในกำรป้อ งกันกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 กำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมีควำมเด็ดขำด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 กำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบแบบ

บูรณำกำร 

 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



เป้ำหมำยส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพำะกำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนต่ืนตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชน 
ประชำชน และภำคีต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรสอดส่องเฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบำะแสกำรทุจริต และตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และภำคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นน้ีได้ก ำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ ในอนำคตของประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตให้เห็นภำพในมิติด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำน้ันต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐำนว่ำ ประชำชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อกำรทุจริตให้ควำมสนใจข่ำวสำร
และตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตต่อประเทศ มีกำรแสดงออกซึ่งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทั้งในชีวิตประจ ำวัน 
และกำรแสดงออกผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ประชำชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมว่ำกำรทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจำกจะผิดกฎหมำยและท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้ รับกำรยอมรับทำงสังคม ประชำชนจะมีวิธีคิดที่ท ำให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทำงสังคมจะหล่อหลอมให้ประชำชนจะไม่กระท ำกำรทุจริตเน่ืองจำก                         
มีควำมละอำยต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรทุจ ริตอันส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดกำรรวมกลุ่มกันทำงสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภำวะกำรลงโทษทำงสังคมต่อกำรกระท ำ รวมทั้ง
ประชำชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มข้น ผ่ำนกระบวนกำรเลือกต้ังและกระบวนกำร
เข้ำสู่อ ำนำจของตัวแทนของประชำชนทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น ประชำชนจะให้ควำมสนใจในกำรตรวจสอบ
รัฐบำลและนักกำรเมืองในกำรด ำเนินกำรตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองมำกขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบำลต้องบริหำร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดกำรทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำ

กว่ำ  73 
คะแนน 



ประเทศอย่ำงสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนกำรนโยบำยของรัฐบำลไม่สำมำรถเป็นช่องทำงในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐที่เข้มข้นมำกขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ กำรทุจริตน่ำจะทวีควำมรุนแรง ซับซ้อน และยำกแก่กำรตรวจสอบ
มำกยิ่งขึ้น อันเน่ืองมำจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของกำรทุจริต
ที่ผู้กระท ำกำรทุจริตหำช่องทำงกำรทุจริตที่ยำกแก่กำรตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น แต่สภำวะทำงสังคมที่ต่ืนตัวต่อต้ำนและ
ตรวจสอบกำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น จึงอำจจะท ำให้แนวโน้มกำรทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตยิ่งทวี
ควำมส ำคัญ โดยต้องพัฒนำกระบวนกำรและรูปแบบของกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
เพื่อให้สำมำรถระงับยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงเท่ำทันไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไก
และกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนต่ืนตัวและละอำยต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชนและประชำชน และเครือข่ำยต่ำง ๆ สอดส่อง  
เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำรวำงมำตรกำร
คุ้มครองพยำนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อปัญหำกำรทุจริตและสร้ำงพลังร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรภำครัฐ  
และก ำหนดมำตรกำรให้หน่วยงำนภำครัฐและทุกภำคส่วนด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม  
ควำมสุจริตและควำมซื่อสัตย์  ควำมโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจำกน้ี ต้องก ำหนดให้มีกำรลงโทษผู้กระท ำผิด  
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและรวดเร็วเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่ำทัน ต่อพลวัตของ 
กำรทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน”โดยกำร “ปลูก” และ “ปลุก” 
จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สำมำรถแยกแยะได้ว่ำสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อกำรทุจริต และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำม
เป็นพลเมืองเต็มขั้น สำมำรถท ำหน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส ำนึกยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง          รู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและ



ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐ เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง 
ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมำตรกำรสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดี       
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เน่ืองจำกผู้บริหำรประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชำชน เด็ก เยำวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดตำมกฎหมำยแล้ว ผู้บริหำรประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทำงจริยธรรมด้วย มีกำรพัฒนำยกระดับกำรมีจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแห น่งทำงกำรเมืองเพื่อสร้ำงนักกำรเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ำกับจริยธรรมภำยในพรรคกำรเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต โดยกำรพัฒนำเคร่ืองมือ 
เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพและเท่ำทัน 
ต่อพลวัตของกำรทุจริต รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ มีมำตรกำร ระบบ 
หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้ เกิดกำรทุจริต และกำรบูรณำกำรติดตำม
ประเมินผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสำหกิจต้ังแต่  
ขั้นวำงแผนก่อนด ำเนินงำน ขั้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และขั้นสรุปผลหลังกำรด ำเนินโครงกำร 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าท่ี เช่น กำรน ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนกำรใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำง
มำตรฐำนที่โปร่งใสในกระบวนกำรบริกำรของภำครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต รวมถึงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรข้อมูลภำครัฐทั้งระบบ โดยกำร
พัฒนำระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ กติกำ กระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรเข้ำถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะ สร้ำงควำม
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐโดยสำธำรณชน ซึ่งรวมถึงกำรมีกลไกที่เปิดโอกำส
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรด ำเนินกำรภำครัฐ เพื่อบูรณำกำรกำรท ำงำน
ของรัฐและประชำชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนกำรต่ืนตัวและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประชำชนในกำรร่วมเฝ้ำระวัง 
และป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบำะแสที่สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบำะแส 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชำชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยำวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชำชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงำนที่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ      
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ ำนวนคดีทุจริตใน
ภำพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ ำนวนคดีทุจริตรำย 

หน่วยงำน 

  - จ ำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูก        
ชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 

 

 

ลดลงร้อยละ 
10 

 

 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
70 

 

 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จ ำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ ำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 



กำรจะบรรลุเป้ำหมำย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตจะต้องมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กฎหมำยจะต้องมีควำมทันสมัย กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรด ำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว ท ำให้คดีควำมมีปริมำณลดลง แนวทำงในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงกระบวนกำรและกลไกที่ เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
อย่ำงต่อเน่ือง ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยและตรำกฎหมำยใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และมุ่งท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดได้รับกำรด ำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทำงวินัยและอำญำอย่ำงรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดควำมเกรงกลัวต่อกำรทุจริต ควบคู่ไปกับ
กำรปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเข้ำสู่ ระบบดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน  
ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย เท่ำทันต่อกำรบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหน้ีสิน รวมทั้งบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ ในกำรตรว จสอบควำมถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อำทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว  
และกระชับมำกขึ้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรจนถึงกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชำชน อำทิ กำรบูรณำกำร
ประสำนงำนคดีที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกำรทุ จ ริตและประพฤ ติมิชอบ  กำรป รับป รุ งขั้ นตอนกำรด ำ เ นินกำร  
ที่ล่ำช้ำและซ้ ำซ้อนกันของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีควำมรวดเร็ว กำรบูรณำกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้เข้ำถึงง่ำยและมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนปรำบปรำมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำ
ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงินเพื่อให้กำรติดตำมยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อป้องกันกำรยักย้ำย ถ่ำยเททรัพย์สินที่ได้มำโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น รวมทั้งกำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนำนำชำติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ควำมรู้ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยประมวลจำกคดีกำรทุจริตและผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตของแต่ละหน่วยงำนได้ศึกษำและมี
สมรรถนะและควำมรู้ที่ เป็นมำตรฐำน กำรพัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่  



ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ ที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัต
ของกำรทุจริต 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

กำรด ำเนินคดีทุจริต
มีควำมรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนกำร
ด ำเนินคดี ทุจริต 
ที่จ ำเป็นต้องขอขยำย
ระยะเวลำเกินกว่ำ
กรอบเวลำปกติ 
ที่กฎหมำยก ำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ ำนวนคดีอำญำ 
ที่หน่วยงำนไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ ำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน ำหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวคิดหลักในกำรบริหำรประเทศ ถอดรหัสออกมำเป็น 2 ยุทธศำสตร์ส ำคัญ คือ (1) กำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน (StrengthfromWithin) และ (2) กำรเชื่อมโยงกับประชำคมโลกในยุทธศำสตร์ กำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน Thailand 4.0 เน้นกำรปรับเปลี่ยน 4 ทิศทำงและเน้นกำรพัฒนำที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่

หยิบยก คือ กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยกำรพัฒนำคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ กำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจบ่มเพำะควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ั งมีควำมซื่ อสัตย์  สุ จ ริต มี วิ นัย  มี คุณธรรมจ ริย ธรรม  

มีควำมรับผิดชอบ เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม และค่ำนิยมที่ ดี คือ สังคมที่มีควำมหวัง (Hope) สังคมที่ เปี่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีควำมสมำนฉันท์ (Harmony)  



 
 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตำมที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ ไ ด้แถลง นโยบำยต่อสภำนิติบัญญั ติแห่งชำติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 รวมนโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
ด้ำนที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในควำมซื่ อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 

กิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วย รัฐบำลได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

ในกำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ และด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ

นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตของ

หน่วยงำนในสังกัดเพื่อน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 

และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส ำนึก 

ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำร

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วน

ต่ืนตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก ซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำต ิ

 

 

2. วัตถุประสงค์  



1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง ทั้งในระดับ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำรทุจริตเชิงรุกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเร่ืองคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน อีกทั้งมีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3          จ านวน   4    คน 
 2. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3          จ านวน   53  คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3  

                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ในรอบปีงบประมำณ  2564   คะแนนที่ได้ 
81.09  อยู่ในระดับคุณภำพ B  

 เกนณ์กำรประเมินผล  

        1. IIT   =   กำรปฏิบัติหน้ำที่       คะแนน    94.44      
       =   กำรใช้งบประมำณ    คะแนน    75.65 

         =   กำรใช้อ ำนำจ          คะแนน    88.43 

         =   กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร    คะแนน    82.39 

         =   กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต               คะแนน   82.03 

     คะแนนเฉลี่ยรวม    =    25.38     

 

ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ำกับ  25.38  (เป็นคะแนนที่ได้ท ำกำรคูณค่ำน้ ำหนักแล้ว บ่งชี้ให้เห็นว่ำ
บุคลำกรในหน่วยงำน  ยึดหลักมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและเวลำ    ที่ก ำหนดไว้อย่ำง
เคร่งครัดและเท่ำเทียม  รวมไปถึง กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น  เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่
รับผิดชอบเป็นอย่ำงดี  อย่ำงไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนำไว้ ดังต่อไปน้ี (โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3 ) 

 
ได้ต้ังเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ  90  (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่ำน้ ำหนักคะแนน) 

  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 94.44  ) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

  จุดที่ต้องพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90 จ ำนวน  4  ตัวชี้วัด คือ 

     

    1. กำรใช้งบประมำณ  

    2. กำรใช้อ ำนำจ  

    3. กำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร  

    4. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

     2. EIT  =   คุณภำพกำรด ำเนินงำน  คะแนน    91.36 

         =   ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร    คะแนน    82.24 



         =   กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน     คะแนน    81.12 

     คะแนนเฉลี่ยรวม     = 25.47 

 

     ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ำกับ  25.47 (เป็นคะแนนที่ได้ท ำกำรคูณค่ำน้ ำหนักแล้ว) บ่ง
ชี้ให้เห็นประชำชนหรือผู้มำรับบริกำรในหน่วยงำน ได้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ  

 สำมำรถตรวจสอบข้อมูล ติดต่อประสำนงำนได้ตลอดเวลำ มีกำรพัฒนำแก้ไขข้อมูลเป็นปัจจุบัน  อย่ำงไรก็ดี มีจุดแข็ง
และจุดที่ต้องพัฒนำไว้ ดังต่อไปน้ี (โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3   

ได้ต้ังเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 90  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ  91.36) จ ำนวน  1    ตัวชี้วัด  คือ                        คุณภำพ
กำรด ำเนินงำน 

  จุดที่ต้องพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ   90  ) จ ำนวน  2  ตัวชี้วัด คือ 

   1. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  

2. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

             3. OIT  =   กำรเปิดเผยข้อมูล   คะแนน   76.20 

          =   กำรป้องกันกำรสุจริต  คะแนน   75.00 

     คะแนนเฉลี่ยรวม     =        30.24       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        คะแนนแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  ทั้งหมด 43 ข้อ คะแนน 100 คะแนน  โดยมีข้อ  O6  O11 
O2o o26  O28 O3o O43 ได้คะแนน  0   คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

  ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ำกับ  30.24  (เป็นคะแนนที่ได้ท ำกำรคูณค่ำน้ ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่ำ
หน่วยงำน  กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องอย่ำงไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนำไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

   จุดแข็ง คือ 

    ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องอย่ำงไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนำไว้ 

  จุดท่ีต้องพัฒนา คือ 

   มีกำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี กำรป้องกันกำรทุจริต บุคลำกรมีควำม
ตระหนักรู้ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  สร้ำงกำรรับรู้กำรใช้งบประมำณให้ตรงกับแผนพัฒนำ เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยยึดหลักควำมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

   9.1 ข้อมูลพื้นฐำน (O1-O9) 

   9.2 กำรบริหำรงำน (O10-O17) 

   9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ (O18-O24) 

   9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (O25-O28) 

   9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (O29-O33) 

  ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

   10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต (O34-O41) 

   10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต (O42-O43) 

 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  นวัตกรรมขับเคลื่อนกำรศึกษำ  
 น ำพำคุณภำพสู่สำกล 
พันธกิจ :   
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน บนวิถีควำมเป็นไทยให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง และมีคุณภำพ  
 2. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณภำพ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ ได้มำตรฐำนสำกล  
 4.กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี คุณภำพตำมมำตรฐำน
บนพื้นฐำนวิถีใหม่ 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพื่อผลักดันให้ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)  
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของ นักเ รียนในสังกัดส ำ นักงำนคณะกรรมกำรกำร ศึกษำขั้นพื้ นฐำนที่ มีพฤติกรรมยึ ดมั่ น  

ควำมซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 %) 

3. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ

ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ / ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ อ อ น ไ ล น์  

(ITA Online) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำท 
หน้ำที่ และกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำน 
กำรส่งเสริมจรยิธรรม 
และต่อต้ำนกำรทุจริต 

1.แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และถอดประสบกำรณ์
กำรท ำงำน 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และได้รับ 
กำรปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ไม่ยอมรบั
กำรทุจริต 

50000 

2) สร้ำงจิตส ำนึกที่ตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหำและผลกระทบ 
ของกำรทุจริต ให้
ด ำรงตนอย่ำงมี 
ศักด์ิศรีและมี
เกียรติภมู ิ

1) ปลูกฝังและสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยม 
กำรต่อต้ำนและไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 
- จัดเสวนำ "เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1) พัฒนำและ
ยกระดับกำรท ำงำน 
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนำเว็บไซต์ 1) ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 

15000 

2) ขับเคลื่อนนโยบำย
และยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่กำรปฏบิัติ 

2.กำรเปิดเผยข้อมลู
สำธำรณะ 

หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี 2565 

- 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. บุคลำกรทุกระดับ
มีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต 

1) สพป.นว.3  
ร่วมใจต้ำน ทุจริต  
- กำรประกำศ
เจตนำรมณ์/ก ำหนด
นโยบำย 

ร้อยละของควำม ส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติ 

10000 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่กำรเป็น
บุคคลต้นแบบ 

และก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำร
ด่ำเนินงำน 

- กำรประกำศเจตจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- กำรประกำศนโยบำย
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- กำรออก/ติดตำม
แนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรให้และรบั
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลำกร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล และนโยบำย
กระทรวง ในกำร
ส่งเสริมกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

2) ส่งเสริมกำรสร้ำง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือต่อต้ำน
กำรทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท ำ
ควำมดี เพ่ือสำธำรณะ 
แบ่งปัน ลดควำมเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสำธำรณะ 
 

ร้อยละของจ ำนวน 
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสำมำรถน ำควำมรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

- 

 
 
 
 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏบิตัิการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



แผนงานบูรณาการต่อ         
ต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
-  

50000 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

 - ประชุมวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน   
 - วางแผนการด าเนินงารจากทุกกลุ่มงาน   

 - มอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ   

 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน   

 - สัมมนาผลการด าเนินงาน   

 
การพัฒนาเว็บไซต์  
 

15000 
 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

 -วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน   

 

ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ 
- จัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถส่งค ำติชม หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำร
ให้บริกำรขอส ำนักงำนเขตพื้นที่ ฯ 
 -มีช่องทำงกำรสื่อสำรข่ำวประชำสมัพันธ์ที่หลำกหลำยผำ่น
ช่องทำง Social Network เช่นFacebook Line Youtube 
- จัดท ำข้อมูลติดต่อหน่วยงำน ให้กับประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ 
เพื่อสะดวกในกำรติดต่องำนต่ำง ๆ 

  

 -  สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้เกีย่วข้องในกำรสร้ำงเคร่ืองมือและส่งข้อมลู
รำยงำนผล ตำมตัวชี้วัด 

  

 -  แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรเผยแพร่สำธำรณะ   

แผนงานบูรณาการต่อ         
ต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

ส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3  
ร่วมใจต้านทุจริต  
 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

10000 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

 - กิจกรรมหน้ำเสำธง   

 -กิจกรรมเกษตรยั่งยืนตำมวิถีพอเพียง ตำมแนวพระรำชด ำริฯ   



 -กิจกรรมท ำควำมสะอำด รู้ตน รู้หน้ำที่    
 -กิจกรรมรักส ำนักงำนเขตพื้นที่ รักษ์สิ่งแวดล้อม     
 -กิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ”   

รวมท้ังสิ้น 75000 - 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติกำร 
 

(นำงสำวนิตยำ  แตงร่ม ) 
ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

 
 

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร 
 

(นำยสุรพล  เพ็งน้อย) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

 
 


