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 ส่วนที่ 1 บทน า 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 
หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่าง
ยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมี
อิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้
หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่
ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่
การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสีย
ภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และ               
ปี 2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน                
35 คะแนน  ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้
คะแนนการประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
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สังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาค
ส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลัง               
และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และ                     
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริต
และระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ  มีกระบวนการท างานด้านป้องกัน
การทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ                   
มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดย                      
มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวั ยให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา     
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้ง
พัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้น
บนพ้ืนฐาน  ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม  
ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” 
และ “สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง                        
มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน
ความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูก
จิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 
โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบ
ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการน าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทัน                        
ต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน                 
ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  

 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ         
มิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มี
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วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
ข้อมูลทั่วไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ตั้งอยู่ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมรำษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อ ำเภอ
เมืองพังงำ จังหวัดพังงำ 82000  เป็นที่ปฏิบัติงำนของกลุ่ม/หน่วย จ ำนวน 7 กลุ่ม/1 หนว่ย  ดังนี้ 

กลุ่มอ ำนวยกำร         หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-3684 
 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   หมำยเลขโทรศัพท ์ 0-7641-1922  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล/กลุ่มพัฒนำครู ฯ  หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุ่มนโยบำยและแผน/กลุ่ม DLICT     หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภำยใน        หมำยเลขโทรศัพท์  0-7641-2180  

อัตรำก ำลัง 
บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 46 คน ณ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 

บุคลำกร/กลุม่ 
กรอบ 

(อัตรำก ำลงั) 
มีตัว ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ข้ำรำชกำรครู 26 4 - 2 

ผู้บรหิำรกำรศึกษำ 4 2 - - 

ศึกษำนิเทศก ์ 22 1 - 2 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (2) 52 24 8 8 

กลุ่มอ ำนวยกำร 7 5 8 1 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์ 11 5 - 1 

กลุ่มบริหำรงำนบคุคล/กลุม่พัฒนำครู ฯ 13 6 - 1 

กลุ่มนโยบำยและแผน/กลุม่ DLICT 7 2 - 3 

กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ 8 4 - - 

กลุ่มนเิทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 3 - - 2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 3 2 - - 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 78 28 8 10 
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อ ำนำจหน้ำที ่
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 
36 และปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอ่ืน 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับ
สถำนศึกษำ 
 4. รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำน เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรประชุม
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ข้อ 3 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง กับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำร ของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ  ที่หลำกหลำยใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
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11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ 
หรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการ 

ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

นายสมภาพ  นาคพันธ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ                       ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ  กรรมกำร 
3. นำยนิคม  หัศนี ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน กรรมกำร 
4. นำยสุทธิพงศ์  อำจวำรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
5. นำยกฤติพงศ์  บุญรงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย กรรมกำร 
6. นำยทรงวิทย์  ชูวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กรรมกำร 
7. นำยพีระ  เสมพืช ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมกำร 
8. นำยสมภำพ  นำคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล กรรมกำร 

 9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 
1. นำงสำววิไลลักษณ์  ค ำด ำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
2. นำงวรำภรณ์  คงเทศ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
3. นำงสำวณัฐวรำ  วัฒนะ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 

                                                          กำรจัดกำรศึกษำ 
4. นำงสำวพจนำ วำนิชกุล  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
5. นำงภัทรำวรรณ ทิพย์ธนสำร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6. นำงอ ำพันธ์  มีผล   ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
7. นำงสำวสุวรรณำ ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

 

 

 

  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ดังนี้ 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

-  ก่อนประถมศึกษำ – ประถมศึกษำ 89 65.00 

-  ก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น 32 22.86 
-  ก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนปลำย 1 0.71 

-  ประถมศึกษำ 16 10.00 

-  ประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น 1 0.71 
-  ไม่มีนักเรียน 1 0.71 

แผนภูมิที่ 3 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ดังนี้ 

 
 

จำกตำรำงที่ 1 และแผนภูมิที่ 3 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
มีจ ำนวน 140 โรงเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำจ ำนวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ – 
ประถมศึกษำ มีมำกที่สุด รองลงมำคือระดับก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น ตำมล ำดับ 

89 

32 

1 

16 

1 1 

ก่อนประถมศกึษา – ประถมศกึษา 

ก่อนประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น 

ก่อนประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ประถมศกึษา 

ประถมศกึษา – มธัยมศกึษาตอนต้น 

ไม่มีนกัเรียน 
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ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

- ขนำดที่ 1 (นร.0-120 คน) 80 57.14 
- ขนำดที่ 2 (นร.121-200 คน) 27 19.29 

- ขนำดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.14 
- ขนำดที ่4 (นร.301-499 คน) 10 7.14 

- ขนำดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 6 4.29 

- ขนำดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - 
- ขนำดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

 

จำกตำรำงที่ 3 และแผนภูมิที่ 4 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
มีจ ำนวน 140 โรงเรียน จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน พบว่ำเป็นโรงเรียนขนำดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) 
มีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมำเป็นขนำดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 19.29 
และโรงเรียนขนำดที่ 5 (นร.500 – 1499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.29 

 

57.14 

19.29 

12.14 

7.14 
4.29 

ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 

ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 

ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 

ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 

ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 
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ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมโรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2562 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 80 100 

- ไม่มีนักเรียน 1 1.25 

- 1-20 2 2.5 
- 21-40 11 13.75 

- 41-60 22 27.50 
- 61-80 15 18.75 

- 81-100 15 18.75 

- 101-120 14 17.50 

แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็ก แยกตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ตำรำงที่ 4 และแผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็ก แยกตำมจ ำนวนนักเรียน พบว่ำ  
ปีกำรศึกษำ 2562 มีโรงเรียนขนำดเล็กทั้งสิ้น จ ำนวน 80 โรงเรียน โดยจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน 
41-60 คน มีจ ำนวนสูงสุด 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

- ไม่มีนกัเรียน 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมโรงเรียนขนำดเล็ก ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 

ประเภท 
จ ำนวนโรงเรียน 

เพิ่ม/ลด 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 84 80 -4 

- ไม่มีนักเรียน - 1 1 
- 1-20 4 2 -2 

- 21-40 12 11 -1 
- 41-60 18 22 4 

- 61-80 18 15 -3 

- 81-100 19 15 -4 
- 101-120 13 14 1 

แผนภูมิที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 

 

ตำรำงที่ 5 และแผนภูมิที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในภำพรวม ระหว่ำง 
2 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง จ ำนวน 4 โรงเรียน  
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ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกรำยชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตรำส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้น นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบำล 1 223 206 429  23  
อนุบำล 2 1,007 884 1,899  133  

อนุบำล 3 1,052 1,004 2,056  132  
รวมก่อนประถม 2,282 2,094 4,376 19.00 288 15 : 1 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 1,531 1,440 2,971  164  
ประถมศึกษำปีท่ี 2 1,412 1,233 2,645  158  

ประถมศึกษำปีท่ี 3 1,323 1,184 2,507  156  
ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,428 1,256 2,684  161  
ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,454 1,317 2,771  161  
ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,450 1,366 2,816  161  

รวมประถมศึกษำ 8,598 7,796 16,394 71.10 961 17 : 1 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 460 382 842  38  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 370 345 715  36  

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 324 311 635  36  
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,154 1,038 2,192 9.51 110 20 : 1 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 14 25 39  2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 14 12 26  2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 8 24 32  2  
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 36 61 97 0.42 6 16 : 1 

รวมท้ังสิ้น 12,070 10,989 23,059 100 1,365 17 : 1 

ร้อยละ 52.34 47.66 100  

จำกตำรำงที่ 6 จ ำนวนนักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 มีจ ำนวน 23,059 คน คิดเป็นนักเรียนชำย ร้อยละ 52.34 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.66 

เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำมีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.10 รองลงมำเป็นระดับก่อนประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.42  

ส ำหรับจ ำนวนห้องเรียนระดับประถมศึกษำมีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำเป็นระดับก่อนประถมศึกษำ 
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยน้อยที่สุด  
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เมื่อพิจำรณำอัตรำส่วนจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีอัตรำส่วน
จ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมำกที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมำคือระดับประถมศึกษำ เท่ำกับ 17 : 1  
และระดับก่อนประถมศึกษำน้อยที่สุด อัตรำส่วน 15 : 1 รวมทุกระดับมีอัตรำส่วน 17 : 1 

ตำรำงท่ี 7 จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ ำแนกตำมอ ำเภอและระดับกำรศึกษำ 
              .ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับกำรศึกษำ 
อ ำเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 
มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงำ 

นักเรียน 638 2,947 348 - 3,933 

ห้องเรียน 39 130 21 - 190 
นักเรียน : ห้อง 16 : 1 23 : 1 17 : 1 - 21 : 1 

เกำะยำว 
นักเรียน 325 1,322 302 97 2,046 
ห้องเรียน 19 78 10 6 113 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 17 : 1 30 : 1 16 : 1 18 : 1 

กะปง 
นักเรียน 270 750 104 - 1,124 
ห้องเรียน 18 60 9 - 87 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 13 : 1 12 : 1 - 13 : 1 

ตะกั่วทุ่ง 
นักเรียน 815 2,835 162 - 3,812 
ห้องเรียน 65 203 7 - 275 

นักเรียน : ห้อง 13 : 1 14 : 1 23 : 1 -  14 : 1 

ตะกั่วป่ำ 
นักเรียน 559 1,635 400 - 2,594 
ห้องเรียน 33 91 16 - 140 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 25 : 1 - 19 : 1 

คุระบุร ี
นักเรียน 672 2,269 218 - 3,159 
ห้องเรียน 40 119 15 - 174 

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

ทับปุด 

นักเรียน 499 2,089 311 - 2,899 

ห้องเรียน 26 110 12 - 148 
นักเรียน : ห้อง 19 : 1 19 : 1 26 : 1 - 20 : 1 

ท้ำย
เหมือง 

นักเรียน 598 2,547 347 - 3,492 
ห้องเรียน 48 170 20 - 238 

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 15 : 1 17 : 1 - 15 : 1 

รวม 
นักเรียน 4,376 16,394 2,192 97 23,059 
ห้องเรียน 288 961 110 6 1,365 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 17 : 1 20 : 1 16 : 1 17 : 1 
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จำกตำรำงที่ 7 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมอ ำเภอ พบว่ำโรงเรียนในอ ำเภอเมืองพังงำ 
มีจ ำนวนนักเรียนมำกที่สุด รองลงมำเป็นอ ำเภอตะกั่วทุ่ง และอ ำเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจำรณำอัตรำส่วน
จ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่ำ โรงเรียนในอ ำเภอเมืองพังงำ มีอัตรำส่วนจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมำก
ทีสุ่ด คือ 21 : 1 รองลงมำคืออ ำเภอทับปุด 20 : 1 ส่วนอ ำเภอกะปงน้อยท่ีสุด คือ 13 : 1 

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม จ ำแนกตำมเพศและควำมพิกำร ปีกำรศึกษำ 2562 

ประเภทควำมพิกำร นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 

บกพร่องทำงกำรเห็น 6 2 8 0.38 

บกพร่องทำงกำรได้ยิน 2 1 3 0.14 
บกพร่องทำงสติปัญญำ 213 119 332 15.62 

บกพร่องทำงร่ำงกำย/สุขภำพ 20 14 34 1.60 

มีปัญหำทำงกำรเรยีนรู ้ 1,143 458 1,601 75.31 
บกพร่องทำงกำรพูด/ภำษำ 16 4 20 0.94 

มีปัญหำทำงพฤติกรรม/อำรมณ ์ 39 9 48 2.26 

ออทิสติก 17 3 20 0.94 
พิกำรซ้อน 33 27 60 2.82 

รวม 1,489 637 2,126 100 

ร้อยละ 70.04 29.96 100  

ที่มำ : ระบบ set ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

แผนภูมิที่ 7 แสดงจ ำนวนนักเรียนพิกำรจ ำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2562 

 
จำกตำรำงที่ 8 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจำรณำร้อยละนักเรียนพิกำรเรียนร่วมจ ำแนกตำมเพศและ 

ควำมพิกำร พบว่ำ นักเรียนชำยมีจ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม คิดเป็นร้อยละ 70.04 และนักเรียนหญิง 
มีจ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม คิดเป็นร้อยละ 29.96 

 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 

บกพร่องทางการเห็น 
บกพร่องทางการได้ยิน 
บกพร่องทางสติปัญญา 

บกพร่องทางร่างกาย/สขุภาพ 
มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

บกพร่องทางการพดู/ภาษา 
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ 

ออทิสติก 
พิการซ้อน 
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ตำรำงที่ 9 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมศำสนำ ปีกำรศึกษำ 2562 

แผนภูมิที่ 8 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมศำสนำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกตำรำงที่ 9 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจำรณำนักเรียนแยกตำมศำสนำ พบว่ำนักเรียนนับถือศำสนำพุทธ  
มีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.78 รองลงมำคือ ศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ 38.02 และศำสนำคริสต์  
คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตำมล ำดับ 

 

ศำสนำ 
ก่อน

ประถม 
ศึกษำ 

ประถม 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,813 10,223 1,210 1 14,247 61.78 
อิสลำม 1,549 6,140 981 96 8,766 38.02 

คริสต์ 11 25 1 - 37 0.16 

ซิกส์ 1 3 - - 4 0.02 
พรำหมณ์/ฮินดู 1 1 - - 2 0.01 

อ่ืน ๆ 1 2 - - 3 0.01 

รวม 4,376 16,394 2,192 97 23,059 100.00 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมสกึษาตอนปลาย 

พทุธ อิสลาม คริสต์ ซิกส์ พราหมณ์/ฮินด ู อื่นๆ 
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ตำรำงที่ 10 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นและสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2562 

 

แผนภูมิที่ 9 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
จำกตำรำงที่ 10 และแผนภูมิที่ 9 เมื่อพิจำรณำนักเรียนจ ำแนกตำมสัญชำติในภำพรวม พบว่ำนักเรียน

สัญชำติไทย มีมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.89 รองลงมำคือพม่ำ คิดเป็นร้อยละ 2.44 สัญชำติฟิลิปปินส์และ 
เกำหลีใต้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 

96.89 

2.44 0.00 0.01 0.22 0.20 0.05 0.13 0.00 0.01 0.02 0.01 

ไทย พม่า ฟิลปิปิน มาเลเซีย ลาว ไม่ปรากฎสญัชาติ 

อื่นๆ กมัพชูา เกาหลใีต้ จีน เนปาล ปากีสถาน 

สัญชำติ 
ก่อน

ประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำ 

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 4,151  15,922  2,173  97  22,343  96.89 

กัมพูชำ 8  23  0  0  31  0.13 
เกำหลีใต้ 0  1  0  0  1  0.00 

จีน 0  2  0  0  2  0.01 

เนปำล 2  2  0  0  4  0.02 
ปำกีสถำน 1  1  0  0  2  0.01 

พม่ำ 190  356  17  0  563  2.44 

ฟิลิปปินส์ 0  1  0  0  1  0.00 
มำเลเซีย 0  3  0  0  3  0.01 

ลำว 12  38  1  0  51  0.22 
ไม่ปรำกฎสัญชำติ 10  36  1  0  47  0.20 

อ่ืนๆ 2  9  0  0  11  0.05 

รวม 4,376  16,394  2,192  97  23,059  100.00 
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ตำรำงที่ 11 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมน้ ำหนัก ส่วนสูง ปีกำรศึกษำ 2562 

ประเภท 
ก่อน

ประถม
ศึกษำ 

ร้อยละ 
ประถม
ศึกษำ 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษำ
ตอนต้น 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษำ 

ตอนปลำย 
ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 4,376 100 16,394 100 2,192 100 97 100 

น้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ ์ 833 19.04 2,009 12.25 149 6.80 8 8.25 

ส่วนสูงต่ ำกว่ำเกณฑ ์ 614 14.03 1,614 9.85 135 6.16 8 8.25 

น้ ำหนักและส่วนสูงต่ ำ
กว่ำเกณฑ์ 

347 7.93 969 5.91 63 2.87 4 4.12 

น้ ำหนักสูงกว่ำเกณฑ ์ 424 9.69 3,047 18.59 538 24.54 25 25.77 

ส่วนสูงสูงกว่ำเกณฑ ์ 338 7.72 1,731 10.56 296 13.50 20 20.62 

น้ ำหนักและส่วนสูงสูง
กว่ำเกณฑ ์

154 3.52 1,104 6.73 167 7.62 7 7.22 

น้ ำหนักอยู่ในเกณฑ ์ 3,119 71.28 11,338 69.16 1,505 68.66 64 65.98 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ ์ 3,424 78.24 13,049 79.60 1,761 80.34 69 71.13 

น้ ำหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ ์

2,692 61.52 10,092 61.56 1,313 59.90 48 49.48 

จำกตำรำงที่ 11 เมื่อพิจำรณำนักเรียนทั้งหมด จ ำแนกตำมน้ ำหนัก ส่วนสูง โดยรวม พบว่ ำระดับ 
ก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.24 รองลงมำคือนักเรียนที่มีน้ ำหนัก 
อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 71.28 โดยนักเรียนที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงสูงกว่ำเกณฑ์มีจ ำนวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 3.52 ระดับประถมศึกษำนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.60 
รองลงมำคือนักเรียนที่มีน้ ำหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.16 โดยนักเรียนที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงต่ ำกว่ำ
เกณฑ์มีจ ำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.91 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.34 รองลงมำคือนักเรียนที่มีน้ ำหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 68.66 โดยนักเรียน 
ที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงต่ ำกว่ำเกณฑ์มีจ ำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.87 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.13 รองลงมำคือนักเรียนที่มีน้ ำหนักอยู่ในเกณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ 65.98 โดยนักเรียนที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงต่ ำกว่ำเกณฑ์มีจ ำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.12 
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ตำรำงที่ 12 จ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่ห่ำงไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ ำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง 
                มำเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

จำกตำรำงที่ 12 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่ห่ำงไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 
จ ำแนกตำมวิธีเดินทำงมำเรียน พบว่ำ นักเรียนเดินทำงมำเรียนโดยใช้ยำนพำหนะเสียค่ำโดยสำรมำกที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 25.60 ต่อจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมำใช้ยำนพำหนะไม่เสียค่ำโดยสำร คิดเป็นร้อยละ 
12.97 และเดินทำงมำเรียนโดยใช้จักรยำนยืมเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.01 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบร้อยละจ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่ห่ำงไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร  

                   จ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2562 

 

จำกแผนภูมิที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบวิธีกำรเดินทำงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนในเขตบริกำรที่อยู่
ห่ำงไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร พบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำมีมำกที่สุด รองลงมำคือก่อนประถมศึกษำ  
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีน้อยที่สุด 

[ชื่อประเภท] 
19.17 

[ชื่อประเภท] 
70.53 

[ชื่อประเภท] 
9.96 

[ชื่อประเภท] 
0.33 

ก่อนประถมศกึษา 

ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษาตอนต้น 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

วิธีกำรเดินทำงมำเรียน 
นักเรียนที่อยู่
ห่ำงเกิน 3 

กม. 
เดิน
เท้ำ 

โดยใช้ยำนพำหนะ 
จักรยำน
ยืมเรียน 

เสียค่ำ
โดยสำร 

ไม่เสียค่ำ
โดยสำร 

ก่อนประถมศึกษำ 4,376 23 1,384 320 0 1,727 

ประถมศึกษำ 16,394 70 4,006 2,274 3 6,353 

มัธยมศึกษำตอนต้น 2,192 18 493 386 0 897 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 97 1 19 10 0 30 

รวมทั้งสิ้น 23,059 112 5,902 2,990 3 9,007 

ร้อยละ นร.อยู่ห่ำงเกิน 3 
กม. ต่อนร. ทั้งหมด 

100 0.49 25.60 12.97 0.01 39.06 
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ตำรำงที่ 13 จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จ ำแนกตำมระดับชั้นและสำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2561 

สำเหตุ 
 
 
 

 
ชั้น จ ำ

นว
นน

ักเ
รีย

น 
ปี

กำ
รศ

ึกษ
ำ 

25
61

 

ฐำ
นะ

ยำ
กจ

น 

มีป
ัญ

หำ
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

แล
้ว 

มีป
ัญ

หำ
ใน

กำ
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดีถ
ูกจ

ับ 

เจ
็บป

่วย
อุบ

ัติเ
หตุ

 

อพ
ยพ

ตำ
มผู้

ปก
คร

อง
 

หำ
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

ำง
คัน

 ต่
อ 

นร
.ปี

 6
1 

ชั้นอนุบำล 1 790            
ชั้นอนุบำล 2 1,963            

ชั้นอนุบำล 3 2,270            
รวมอนุบำล 5,023           - 

ประถมศึกษำปีที่ 1 2,962       2   2 0.08 
ประถมศึกษำปีที่ 2 2,548       1   1 0.04 
ประถมศึกษำปีที่ 3 2,753            
ประถมศึกษำปีที่ 4 2,835            
ประถมศึกษำปีที่ 5 2,884            
ประถมศึกษำปีที่ 6 2,767            

รวมประถมศึกษำ 16,749       3   3 0.02 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 850  1  1      2 0.24 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 702    1      1 0.14 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 645   1 1   1   3 0.47 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 2,197  1 1 3   1   6 0.27 
มัธยมศกึษำปีที่ 4 35            
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 33            

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 31            
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 99           - 

รวมท้ังสิ้น 24,068  1 1 3   4   9 0.04 

จำกตำรำงที่ 13 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกตำมระดับชั้น พบว่ำนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ออกกลำงคันมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.27 รองลงมำคือระดับประถมศึกษำ ส่วนระดับ  
มัธยมศึกษำตอนปลำยไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน รวมอัตรำนักเรียนออกกลำงคันทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 
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แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกตำมสำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2561 

 
จำกแผนภูมิที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกตำมสำเหตุ พบว่ำนักเรียน         

ออกกลำงคันเนื่องจำกอพยพตำมผู้ปกครองและมีปัญหำในกำรปรับตัว มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำเกิดจำกมีปัญหำ
ครอบครัว และสมรส ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 จ ำแนกตำมสำเหตุ  

 

จำกตำรำงที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ระหว่ำง 2 ปีกำรศึกษำ ภำพรวมพบว่ำ 
จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2561 มีจ ำนวนลดลง ในทุกสำเหตุ ยกเว้น สำเหตุ มีปัญหำ 
ในกำรปรับตัว ที่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  

มีปัญหาครอบครัว 

สมรสแล้ว 

มีปัญหาในการ
ปรับตัว 

อพยพตาม
ผู้ปกครอง 

สำเหตุ ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

เพิ่ม/ลด 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 24,192 24,068 -124 

ฐำนะยำกจน - - - 
มีปัญหำครอบครัว 6 1 -5 

สมรสแล้ว 1 1 - 
มีปัญหำในกำรปรับตัว - 3 3 

ต้องคดีถูกจับ - - - 

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 
อพยพตำมผู้ปกครอง 6 4 -2 

หำเลี้ยงครอบครัว 4 - -4 

กรณีอ่ืน ๆ - - - 
รวม 17 9 -8 



22 

 

 

ตำรำงท่ี 15 จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6  
              ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตำรำงที่ 15 เมื่อพิจำรณำร้อยละกำรเรียนจบและศึกษำต่อของนักเรียน พบว่ำนักเ รียนที่ 
จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึกษำต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.84 ส่วนนักเรียนที่จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 
6 ศึกษำต่อ คิดเป็นร้อยละ 90.63 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่จบและศึกษำต่อ พบว่ำ นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ศึกษำต่อมำกกว่ำนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6  

               ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 

จำกตำรำงที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระหว่ำง 2 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561 มีนักเรียนที่ต้องกำร ศึกษำต่อ ลดน้อยลง ส่วนนักเรียนที่
จบกำรศึกษำและศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีนักเรียนที่ต้องกำร ศึกษำต่อ เพิ่มมำกข้ึน 

ระดับชั้น 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 523 100 32 100 
- ศึกษำต่อ 496 94.84 29 90.63 

- ประกอบอำชีพ 22 4.21 1 3.13 
- บวชในศำสนำ 5 0.96 - - 

- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษำต่อ - - 2 6.25 

- อ่ืน ๆ - - - - 

ระดับชั้น 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 
นักเรียนเรียนจบ 543 523 -20 19 32 13 

- ศึกษำต่อ 511 496 -15 17 29 12 

- ประกอบอำชีพ 26 22 -4 1 1 - 
- บวชในศำสนำ - 5 5 - - - 

- ไม่ประกอบชีพและไม่
ศึกษำต่อ 

- - - - 2 2 

- อ่ืน ๆ 6 - -6 1 - -1 
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ตำรำงที่ 17 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2562 

ประเภท จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

ข้ำรำชกำรคร ู 1,339 77.04 

- ผู้บริหำรกำรศึกษำ 1  

- รองผู้บริหำรกำรศึกษำ 2  

- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 129  

- ครูผู้สอน 1,206  

- ศึกษำนิเทศก ์ 1  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 25 1.44 

พนักงำนรำชกำร 22 1.27 

ลูกจ้ำงประจ ำ 46 2.65 

- นักกำรภำรโรง 34  

- ช่ำงปูนชั้น 2 7  

- ช่ำงครุภัณฑ์ชั้น 3 3  

- ช่ำงไม้ชั้น 4 2  

ลูกจ้ำงชั่วครำว 306 17.61 

โรงเรียน 292  

- ธุรกำร (15,000) 59  

- ธุรกำร (9,000) โครงกำรคืนครู 81  

- นักกำรภำรโรง โครงกำรคืนครู 38  

- นักกำรภำรโรง 20  

- ครูวิกฤต 44  

- ครูโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ 11  

- ครูวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 17  

- ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 22  

สพป.พังงำ 14  

งบบริหำรจัดกำร สพป.พังงำ   

- ปริญญำตรีขึ้นไป 3  

- ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 7  

งบปกต ิ   

- พนักงำนพิมพ์ดีด 1  

- พนักงำนท ำควำมสะอำด 1  

- เวรยำม 2  

รวม 1,738 100 

จำกตำรำงที่ 17 เมื่อพิจำรณำร้อยละของบุคลำกรในสังกัดจ ำแนกตำมประเภท พบว่ำเป็นข้ำรำชกำร

ครูมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.04 รองลงมำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว คิดเป็นร้อยละ 17.61 และพนักงำนรำชกำร 

น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.27 
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ตำรำงที่ 18 จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมต ำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ 

วุฒ/ิต ำแหน่ง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รอง

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - 6 6 0.45 
ปริญญำตรี 29 978 1,007 75.43 

ปริญญำโท 97 222 319 23.90 

ปริญญำเอก 3 - 3 0.22 

รวม 129 1,206 1,335 100 

จำกตำรำงที่ 18 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมต ำแหน่ง
และวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำมีวุฒิปริญญำตรีมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.43 รองลงมำคือปริญญำโท คิดเป็นร้อย
ละ 23.90 และระดับปริญญำเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.22 

ตำรำงท่ี 19 จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะ/ต ำแหน่ง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รอง

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐำนะ 1 620 621 46.51 

ช ำนำญกำร 51 354 405 30.34 
ช ำนำญกำรพิเศษ 75 230 305 22.85 

เชี่ยวชำญ 2 2 4 0.30 

เชี่ยวชำญพิเศษ - - - - 

รวม 129 1,206 1,335 100 

จำกตำรำงที่ 19 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 
พบว่ำไม่มีวิทยฐำนะมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมำคือช ำนำญกำร คิดเป็นร้อยละ 30.34  
และเชี่ยวชำญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.30 
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คุณภำพกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) ปีกำรศึกษำ 
                2561 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ         
                กับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 

ภำษำไทย 56.33 55.90 0.43 
คณิตศำสตร ์ 35.52 37.50 -1.98 

วิทยำศำสตร์ 39.98 39.93 0.05 
ภำษำอังกฤษ 36.16 39.24 -3.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.00 43.14 -1.14 
 

จำกตำรำงที่  20 เมื่อ เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ  (O-Net)               
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ กับระดับประเทศ จ ำแนก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ 2 กลุ่มสำระ คือ คณิตศำสตร์และ
ภำษำอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบภำพรวมพบว่ำต่ ำกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ -1.14 
 

ตำรำงท่ี 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)                     
               .ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  

2560 กับปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 พัฒนำกำร +/- 
ภำษำไทย 46.65 56.33 9.68 

คณิตศำสตร ์ 36.43 35.52 -0.91 

วิทยำศำสตร์ 38.16 39.98 1.82 
ภำษำอังกฤษ 33.82 36.16 2.34 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.77 42.00 -3.23 
 

 จำกตำรำงที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ระหว่ำง      
2 ปี พบว่ำคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2561 มำกกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 ในทุกกลุ่มสำระ ยกเว้นกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ และเมื่อเปรียบเทียบภำพรวมพบว่ำ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 
คิดเป็นร้อยละ -3.23 
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ตำรำงท่ี 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)  
               ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
               กับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 

ภำษำไทย 51.49 54.42 -2.93 

คณิตศำสตร ์ 25.01 30.04 -5.03 
วิทยำศำสตร์ 34.31 36.10 -1.79 

ภำษำอังกฤษ 26.48 29.45 -2.97 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.32 37.50 -3.18 
 

จำกตำรำงที่  22 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำกับ
ระดับประเทศ พบว่ำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.18 

ตำรำงท่ี 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)                     
               .ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 
               .กับปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 พัฒนำกำร +/- 

ภำษำไทย 46.15 51.49 5.34 

คณิตศำสตร ์ 21.49 25.01 3.52 
วิทยำศำสตร์ 30.55 34.31 3.76 

ภำษำอังกฤษ 26.87 26.48 -0.39 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.27 34.32 3.05 
  

จำกตำรำงที่ 23 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560  
กับปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำปีกำรศึกษำ 2561 มำกกว่ำ อยู่ 3 กลุ่มสำระ คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์  
และวิทยำศำสตร์ เมื่อเปรียบเทียบภำพรวม พบว่ำมำกกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.05 
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ตำรำงท่ี 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                ประถมศึกษำพังงำ กับ ระดับประเทศ 
 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 57.13 53.18 3.95 

ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 50.02 47.19 2.83 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 50.62 48.07 2.55 

รวม 3 ด้ำน 52.59 49.48 3.11 
 

จำกตำรำงที่ 24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
กับระดับประเทศ พบว่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละมำกกว่ำระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้ำน เมื่อเปรียบเทียบภำพรวม
พบว่ำ มำกกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.11 

ตำรำงท่ี 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  
                2560 กับปีกำรศึกษำ 2561  
 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 พัฒนำกำร +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 54.47 57.13 2.66 

ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 38.57 50.02 11.45 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 46.71 50.62 3.91 

รวม 3 ด้ำน 46.58 52.59 6.01 
 

จำกตำรำงที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 
กับปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีกำรศึกษำ 2561 มำกกว่ำ ทั้ง 3 ด้ำน และเมื่อ
เปรียบเทียบภำพรวมพบว่ำ มำกกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.01 
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ตำรำงท่ี 26 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน รอบที่ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 
 

ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียน 
ผ่ำนกำร
รับรอง 

ร้อยละ โรงเรียน 
ผ่ำนกำร
รับรอง 

ร้อยละ 

 
122 

 
122 100 140 140 100 

หมำยเหตุ : เสนอกำรประเมินคุณภำพ ฯ ในรอบที่ 4 มีจ ำนวนโรงเรียน 17 โรง คิดเป็นร้อยละ 12.14 ของโรงเรียนทั้งหมด 

จำกตำรำงที่ 26 เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รอบที่ 3 
ของสถำนศึกษำในสังกัด พบว่ำระดับปฐมวัย ผ่ำนกำรรับรอง ร้อยละ 100 และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ผ่ำนกำรรับรอง คิดเปน็ร้อยละ 100 

 
ตำรำงท่ี 27 ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ภำคเรียนที่ 1  
      ปีกำรศึกษำ 2561 ประเมินครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

อ่ำนไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,912 239 8.21 342 11.74 
ป.2 2,587 40 1.55 149 5.76 

ป.3 2,767 23 0.83 102 3.69 
ป.4 2,787 333 11.95 89 3.19 

ป.5 2,886 57 1.98 43 1.49 

ป.6 2,777 230 8.28 55 1.98 
รวม 16,716 922 5.52 780 4.67 

  

จำกตำรำงที่ 27 เมื่อพิจำร ณำผลกำรประเมินกำรอ่ำนออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1 – 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ นักเรียนอ่ำนไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 5.52 และเขียนไม่ได้  
คิดเป็นร้อยละ 4.67  
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การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประถมศึกษาพังงา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได้ด าเนินโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วม

ต้านการทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็น

การด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรม

บริษัทสร้างการดี กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและ

ผู้บริหาร เป็นต้น กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงาไดเ้ข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 

1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา                                

2) ผู้รับผิดขอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความช านาญในระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด  
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1.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม 

2. การปฏิบัติ 

 2.1 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.3 ขยายผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2.4 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการ

ประเมินในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 น้อยกว่าร้อยละ 85 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 

 2.5 รับการติดตาม และให้ค าปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผล

การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้อยกว่าร้อยละ 85 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 

 2.6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ (ITA Online) จากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3. ติดตามการด าเนินโครงการ 

 3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการด าเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรบั

ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านทาง

เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินโครงการ 

เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการ

เรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน

สุจริต) ระดับภูมิภาค  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการ

โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็น

ตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 

เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 

10  เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprightschool.net/
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วใน

การวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี

ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดย

ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  
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ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่  5 ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการ

ใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้

ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการ

ทุจริต ในส่วนของการประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน

ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา

เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ื อน าไปสู่การ

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์

ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 

น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยง

ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การ

ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ

การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 

10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อ านาจ 
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 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการด าเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
ssessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 3) แบบตรวจการ เปิด เผยข้อ มูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน  86.09  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A   (Very Good) โดย ตัวชี้วัดที่   1  ได้คะแนนสูงสุด 95.89  
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด  10   ได้คะแนน   79.02  คะแนน 
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1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 56.58 - - 

2559 67.01 เพ่ิมข้ึน/ลดลง  +10.43 

2560 90.97 เพ่ิมข้ึน/ลดลง  +23.96 

2561 76.32 เพ่ิมข้ึน/ลดลง  -14.65  

2562 86.09 เพ่ิมข้ึน/ลดลง  +9.77 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนน
ได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.89 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 79.52 B ไม่ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 91.44 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.28 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.36 B ไม่ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 90.98 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.68 B ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 81.31 B ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 93.89 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 79.02 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 

 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ

โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ 

3. การใช้อ านาจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้  
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 

และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ

สาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน 
รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยใช้กรอบแนวทางตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักใน
การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี ้ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก
ด้านการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ
ทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. มีดังนี้  

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

สาระส าคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น
ครั้งแรกทีร่ัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก
คน นอกจากนี้ ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือ
เป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
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 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้น
ภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของ
การทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต 
ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อน
ต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนว
ทางการพัฒนาหลัก ดังนี้  

(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลัง
ร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมชิอบในหน่วยงานภาครัฐ 

(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบ
ขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการ
ทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
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เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี

ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ

แบบบูรณาการ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
      แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ 
โดยไดร้ับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนด
แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความ
สนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริต
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่
กระท าการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษ
ทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

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
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  73 

คะแนน 
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ทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วม
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและก าหนด
มาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและ
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต   

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น 
สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
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2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/
ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่
ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว 
ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้น
สรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
สร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูล
ภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม
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สนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
มั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

รอ้ยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 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 านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อ

ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่า

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 



49 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

กระท าการทุจริต 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทาง
การเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย
และการด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่
เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็น
รูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการ
ท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อ
การบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน 
อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการ
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ด าเนินการที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว 
การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
เพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มา
โดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้าน
การทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต 
และอาชญากรรมข้ามชาต ิ

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้
ศึกษาและมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวน
คดทีี่ส่งฟ้อง 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร

จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  ได้

ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ

พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน 

ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้

เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ 

และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ”์ ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย

ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ

กระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ

ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่

รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน

ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป

ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองใน

การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้

ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้

นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ

สาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจ้าหน้าที่รัฐ 

ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนด

กลยุทธ์และมาตรการส าหรับ

เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหา
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการด าเนินงานตาม
เจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 

และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 

6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 

ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง

นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ

ก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรร

มาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 

ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการ

ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้                  
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ

ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การ

ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการ

ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ

ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบ
การติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับ
ใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของ
ประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส(Whistleblower)  และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
เบาะแส(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมมีาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
(Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
คดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
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ท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก

ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบ ให้มี

มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง

สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนัก

รู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้

กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้

ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวง
กว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จ านวน   23,059   คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
         จ านวน   1,738     คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จ านวน  140   โรงเรียน 
ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน        1 โรง 

 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน       14 โรง 

 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน       28 โรง 

 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน       42 โรง 

 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน       55 โรง 
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5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3.  ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่ านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA  

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

จ านวนเครือข่าย 

ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

มีส่วนร่วมและ 

เป็นผู้น าในการ

ต่อต้านการทุจริต  

คน 100 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม

การสร้างเครือข่ายและ 

การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน

การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. 

ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย 

ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

มีส่วนร่วมและ 

เป็นผู้น าในการ

ต่อต้านการทุจริต  

คน 100 5,000  
 

       กลุ่มนิเทศฯ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม

การด าเนินงานบริษัทสร้าง

การดี สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ด าเนนิ

กิจกรรมบริษัท

สร้างการดีมีทักษะ

โรงเรียน 14 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

ในการบริหาร

จัดการบริษัทสรา้ง

การ และค านงึถึง

ผลประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตนโดย

แบ่งปนัผลก าไรใน

การท าประโยชน์

เพื่อสาธารณะ 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คน

ดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย

หัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้ารว่มกิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตส านึก
สาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด  

คน 100 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิต
สาธารณะ 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึก

พลเมือง (Project Citizen) 

จ านวนโรงเรียน 
ที่ด าเนินกิจกรรม
สร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project 
Citizen) 

โรงเรียน 159 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคมด้วยนวตักรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสรา้งสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์สัน้) 

จ านวนนวัตกรรม
สื่อภาพยนตร์สัน้ 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่สังคม 

ผลงาน 16 5,000   
 

      กลุ่มนิเทศฯ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่น า

โรงเรียน 140 15,000  
 

       กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

ของสถานศึกษาสงักัดใน

สังกัด 

หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ไป
ปรับใช ้
ในการจัดการเรียน
การสอน 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนวปฏิบัติทีด่ีในการ

น าหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา

ไปใช ้

จ านวนโรงเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการจัดการ
เรียนการสอนโดย
การใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
และสามารถน าไป
ปรับใช้ในโรงเรียน
ได ้

โรงเรียน 140 15,000        
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

9. การติดตามและ

ประเมินผลการใช้หลักสูตร

ร้อยละของ

โรงเรียนที่น า

ร้อยละ 100 10,000  
 

    
 

  กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

ต้านทุจริตศึกษา หลักสูตร 

ต้านทุจริตศึกษา 

ไปปรบัใช้มีการ

สร้างความ

ตระหนักรู้ในการ

ป้องกัน 

การทุจริต  

มีค่านิยมร่วมต้าน

ทุจริต มีจิตส านึก

สาธารณะ และ

สามารถแยกแยะ

ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วน

ตนกับ

ผลประโยชน์
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

ส่วนรวม  

10. กิจกรรมการประเมิน

โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 

ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรียนที ่

มีการยกระดับ

คุณภาพและ

มาตรฐานการ

บริหารโรงเรียน

ด้วยความโปร่งใส 

และ 

มีการพัฒนา

นักเรียนตาม

คุณลักษณะ 5 

ประการของ

โรงเรียนสุจริต  

โรงเรียน 140 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

11. กิจกรรมพัฒนา จ านวนผลงาน/ ผลงาน 14 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

นวัตกรรมการถอดบทเรียน 

(Best Practice) โรงเรียน

สุจริต   

นวัตกรรมการ

ปฏิบัติงานที่มี

การบูรณาการและ

มีความเชื่อมโยง

กัน ในการ

สนับสนนุและ

ส่งเสริม 

ให้นักเรียนเกิด

คุณลักษณะ 5 

ประการของ

โรงเรียนสุจริต 

 

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ 

ติดตามผลการด าเนนิงาน

โครงการโรงเรียนสุจริต 

จ านวนโรงเรียน 

ในสังกัด ได้รบั 

การนิเทศ ก ากับ 

โรงเรียน 140 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

ติดตามการด าเนิน

โครงการโรงเรียน

สุจริต 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลในส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
เกิดความตระหนัก
รู้ในการป้องกัน
การทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง

ร้อยละ 85 -          กลุ่ม อก. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

13.1 กิจกรรมสร้าง 

ความตระหนักรู้ในการ

ป้องกันการทุจริต 

 - ประชุมเสริมสร้างจิตส านึก

ด้านคุณธรรมจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน เพื่อต่อต้าน

การทุจริตและคิดแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชนส์่วนตน

และส่วนรวม 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"เขตพื้นที่สุจริต" 

 ร้อยละของ

บุคลากรใน

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและ

สถานศึกษา            

มีความตระหนักรู้

ในการป้องกันการ

ทุจริตทุกรูปแบบ 

และสามารถ

แยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วน

ร้อยละ 100 167,800 
 

        กลุ่ม อก. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

 ตนและส่วนรวมได ้

13.2 กิจกรรมเสริมสร้าง

ค่านิยมร่วมต้านทุจริต 

 - กิจกรรมปฏิญาณตนใน

การต่อต้านการทุจริต และ

บรรยายให้ความรู้ในการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริต

ในหน้าที่ ปลูกฝังคา่นิยม

ความซื่อสัตย์สุจริต และการ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ร้อยละบุคลากร

ในส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาที่

ร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความเข้าใจ 

ร่วมต่อต้านการ

ทุจริต มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต            

จิตพอเพียง 

ร้อยละ 85 9,200  
 

       กลุ่ม อก. 

13.3 กิจกรรมสร้างจิตส านึก

สาธารณะ  

ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่

ร้อยละ. 100 23,000  
 

       กลุ่ม อก. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

  - จิตอาสาพฒันาโรงเรียน  

เก็บขยะทะเล และพฒันา

ส านักสงฆ์/วัด 

การศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมสาธารณะ
พัฒนาโรงเรียน  
เก็บขยะทะเล  
พัฒนาส านักสงฆ/์
วัด  ให้มี
ทัศนียภาพที่
สวยงามยิง่ขึ้น ครู
และนักเรียนมี
ขวัญและก าลังใจ 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

(ด าเนินการรวมกับ
กิจกรรมที่ 13.1) 

- - -  
 

       กลุ่ม อก. 

14. กิจกรรมการพัฒนา

เครื่องมือการประเมิน ITA 

จ านวนเครื่องมือ

การประเมิน ITA 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่ม อก./

กลุ่มส่งเสริม
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

Online Online ที่มี

ประสิทธิภาพ 

การศึกษา

ทางไกลฯ 

15. กิจกรรมการพัฒนา

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด

เพื่อรองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละของ
โรงเรียนในสังกัดมี
เว็บไซต์ของ
โรงเรียนที่สมบูรณ์
เพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 15,000  
 

       กลุ่ม อก./

กลุ่มส่งเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ 

16. กิจกรรมการประเมิน 
ITA ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา                     - 
ประชุมชี้แจงและขบัเคลื่อน
การประเมิน ITA ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ                  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 

ของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000  
 

       กลุ่ม อก. 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

พ.ศ.2563 
17. กิจกรรมการประเมิน 

ITA สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา 

(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      กลุ่ม นิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ 

รวม 400,000           
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น 400,000   
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 400,000  
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 

  
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

100,000  นิเทศฯ 

1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย 
และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

30,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 

1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

5,000 นิเทศฯ 

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

5,000 นิเทศฯ 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 5,000 นิเทศฯ 
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 5,000 นิเทศฯ 
1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 5,000 นิเทศฯ 
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

5,000 นิเทศฯ 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 40,000 
กลุ่มที่

เกี่ยวข้อง 
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 15,000 นิเทศฯ 
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แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 15,000 นิเทศฯ 
2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 10,000 นิเทศฯ 
3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 10,000 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส 10,000 นิเทศฯ 
4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

20,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต   10,000 นิเทศฯ 
4.2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 นิเทศฯ 
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

300,000  

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

200,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 
5.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 200,000 อ านวยการ 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) 

100,000 
กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000  อ านวยการ 
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 15,000  อ านวยการ 
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25,000  อ านวยการ 
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000 DLICT/นิเทศฯ 

รวมทั้งสิ้น 400,000 
  

 ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ            ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 

         (นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ)                     (นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                         ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 
 

 ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
(.........................................) 

ต าแหน่ง ............................................... 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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