
 



 

คำนำ 

 แผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจร ิต  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเช ิงทรา เขต 1                    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจร ิต  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเช ิงทรา เขต 1                         

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกัน            

การทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงาน              

เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 

และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา 

เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ 

ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1  
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดบัที่ 

110 ของโลก จากจำนวนทั ้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจร ิตคอร์ร ัปชัน  

อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื ่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับ                

และหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ ่ม ในสังคมให้มีจ ิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั ่นในความซื ่อส ัตย์ส ุจริต                         

และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา              

และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนิ นงานของกระบวนการและกลไก                       

ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ      

ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล   

เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ     

ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับ

พฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้า งวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัด เพื ่อนำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต   
ผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ



ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลกูฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 

ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

 

 

 

 

 

 



                 ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 

ความเป็นมา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษา           
ขั ้นพื ้นฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2553             
และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา พ.ศ. 2560                 
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
 1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม                  
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื ่นที่จัดการศึกษา  
ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ที่ตั้ง  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมู ่ที ่ 1 ถนนเลี ่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด                 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 เว็บไซต์ www.ccs1.go.th 



 1.2 ความเป็นมา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน จึงกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการปฏิรูประบบบริหารการจัดการศึกษาทุกส่วน และทุกระดับที ่เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการศึกษายุคใหม่และเพื่อเป็นการกระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการลงไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น จึงให้มีการหลอมรวมเปลี่ยนถ่ายอำนาจการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานสำคัญที ่กำกับดูแลในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกระดับเข้าไว ้ด ้วยกัน ทำให้กรมต่างๆ                    
ในกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกและเกิดสำนักงานใหม่ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขณะเดียวกันได้มีการหลอมรวมหน่วยงานในระดับกรมซึ่งมีอยู่เดิม คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการระถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เข้าไว้ด้วยกันแล้วเปลี่ยนสภาพ
เป็นหน่วยงานใหม่ตั้งขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัดและอำเภอก็เช่นเดียวกัน 
ได้มีการยุบเลิกสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ สำนักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ/กิ่งอำเภอ และจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นทั่วประเทศ จำนวน 183 เขต  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต รวม 225 เขต  

จ ังหว ัดฉะเช ิงเทราได ้กำหนดให ้แบ่งเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
เป็น 2 เขต และให้เรียกชื่อหน่วยงานใหม่ในระดับเขตนี้ว่า "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ทั้งนี้ตั ้งแต่วันที่  
7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้แยกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่มัธยมศึกษา ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  

 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด                
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี ้ยว อำเภอบางปะกง และอำเภอบ้านโพธิ ์  โดยใช้สำนักงาน                  
การประถมศึกษาจังหวัด (เดิม) เป็นที่ทำการ และได้กำหนดการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 9 กลุ่มงาน และ 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 



หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มอำนวยการ                                       

กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา 

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลฯ 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาทางไกลฯ 

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มกฎหมายและคดี 
8. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
 
 

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  

 
 
 

                                                                                                                  
                                                                                                 
 
                          
                        
   
 
                                                                                  
   

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

สถานศึกษา (138 โรงเรียน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



1.4 พื้นที่บริการ  
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีพื ้นที ่บริการ จำนวน 4 อำเภอ 
ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพภูมิประเทศ  
จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง เหมาะแก่การปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ 
อาชีพหลักของชุมชน  
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบอาชีพอิสระ อาศัยแรงงานในครอบครัวเป็นหลัก ปลูกข้าว 

ทำสวนผักและผลไม้ เลี้ยงสัตว์ประเภท โค สุกร ปลา กุ้ง และประกอบอาชีพค้าขาย ผลผลิตสำคัญคือ ข้าวหอมมะลิ 
มะม่วง มะพร้าว ไข่ไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ ประชากรวัยทำงานจำนวนมากมีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอบางปะกง 

การนับถือศาสนา   
ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรานับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ ตามลำดับ 

ปริมาณงาน 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู จำแนกรายอำเภอ 

ที ่ อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู 
1 เมืองฉะเชิงเทรา 37 516 11,355 580 
2 บางน้ำเปรี้ยว 49 481 8,571 521 
3 บางปะกง 27 327 6,814 365 
4 บ้านโพธิ ์ 25 216 2,567 174 

รวม 138 1,540 29,307 1,640 
  

 

 

1. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว พื้นที่ 498.659 ตร.กม. 

2. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ 375 ตร.กม. 

3. อำเภอบ้านโพธิ์ พื้นที่ 217.593 ตร.กม. 

4. อำเภอบางปะกง พื้นที่ 257.893 ตร.กม. 



ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลอัตราส่วนนักเรียน : คร,ู นักเรียน : ห้อง ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ  
     
ที ่

อำเภอ 
ข้อมูลอตัราส่วนดา้นการศกึษา 

นักเรียน : คร ู นักเรียน : ห้อง ครู : ห้อง 

1 เมืองฉะเชิงเทรา       19.58:  1        22.01 : 1 0.89 : 1 
2 บางนำ้เปรี้ยว       16.45 : 1       17.82 : 1 0.93 : 1 
3 บางปะกง       18.67:  1       20.84 : 1 0.90 : 1 
4 บ้านโพธิ ์       14.75:  1       11.88 : 1 1.25 : 1 

รวม       17.87 : 1      19.03 : 1 0.94 : 1 
    ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ที ่ อำเภอ 
ก่อน 

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 

 
ปวช. 

 
ปวส. รวม 

1 เมืองฉะเชิงเทรา 2,323 8,425 606 - - - 11,355 

2 บางน้ำเปรี้ยว 1,724 5,950 897 - - - 8,571 

3 บางปะกง 1,180 4,473 1,161 - - - 6,814 

4 บ้านโพธิ์ 571 1,838 158 - - - 2,567 

รวม 5,798 20,687 2,822 - - - 29,307 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามเพศ/รายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายช้ัน 
จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 (อ.3 ขวบ) 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

122 
1,368 
1,463 

104 
1,320 
1,421 

226 
2,688 
2,884 

13 
161 
165 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,953 2,845 5,798 339 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1,663 
1,698 
1,893 
1,875 
1,801 
1,823 

1,661 
1,545 
1,769 
1,700 
1,526 
1,733 

3,324 
3,243 
3,662 
3,575 
3,327 
3,556 

177 
177 
180 
178 
174 
179 

รวมระดับประถมศึกษา 10,753 9,934 20,687 1,065 



มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

587 
534 
493 

411 
410 
387 

998 
944 
880 

45 
46 
45 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,614 1,208 2,822 136 
รวมทั้งสิ้น 15,320 13,987 29,307 1,540 

 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ขนาดโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 

 
จำนวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

ขนาดที่ 1 
(1-120) 

น้อยกว่า 20 0 0 
21-40 12 8.70 
41-60 18 13.04 
61-80 8 5.80 
81-100 11 7.97 
101-120 9 6.52 

รวม 58 42.03 
ขนาดที่ 2 121-200 41 29.71 
ขนาดที่ 3 201-300 16 11.59 
ขนาดที่ 4 301-499 18 13.04 
ขนาดที่ 5 500-1,499 3 2.17 
ขนาดที่ 6 1,500-2,499 0 0 
ขนาดที่ 7 ตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไป 2 1.45 

รวมทั้งสิ้น 138 100 
  

ตารางที่ 6 ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการที่เปิดสอน 
จำนวนโรงเรียน 

(แห่ง) 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
ครู 

(คน) 

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 97 17,396 944 
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 39 11,605 680 
ระดับประถมศึกษา 1 34 2 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 1 272 14 

รวม 138 29,307 1,640 
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เปรยีบเทียบคะแนนทดสอบ O-NET ชัน้ ป.6 ปีการศกึษา 2563

สพป.ฉช.เขต 1 ระดบัประเทศ

หมายเหตุ   :  อ้างอิงข้อมูลจาก เอกสาร “ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” 
 

ด้านคุณภาพการศกึษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
ทุกระดับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยในปีที่ผ่านมา  

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 ของนักเร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 
ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนนักเรียน สพป.ฉช.เขต 1 ระดับประเทศ +/- 
1 ภาษาไทย 2,238 57.22 56.20 1.02 
2 คณิตศาสตร์ 2,238 31.96 29.99 1.97 
3 วิทยาศาสตร์ 2,238 40.62 38.78 1.84 
5 ภาษาอังกฤษ 2,238 44.20 43.55 0.65 
 รวม 43.50 42.13 1.37 

                                                       แผนภูมิประกอบ 
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เปรยีบเทียบคะแนน O-NET ชัน้ ม.3 ปีการศกึษา 2563

สพป.ฉช.เขต 1 ระดบัประเทศ

 จากแผนภูมิพบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 
ช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  6 ระด ับ สพป.ฉะเช ิง เทรา เขต 1 ส ูงกว ่าระด ับประเทศ ได ้แก ่  ว ิชาภาษาไทย  
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 
ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนนักเรียน สพป.ฉช.เขต 1 ระดับประเทศ +/- 
1 ภาษาไทย 274 51.85 54.29 -2.44 
2 คณิตศาสตร์ 274 19.16 25.46 -6.30 
3 วิทยาศาสตร์ 274 28.54 29.89 -1.35 
5 ภาษาอังกฤษ 274 30.89 34.38 -3.49 
 รวม 32.61 36.01 -3.40 

 
แผนภูมิประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิพบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2563  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์    
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
 



การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
      ในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1             

ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สถานศึกษานำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และ    

ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ     

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาและห้องเรียนสีขาว โครงการนำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระและปฏิบัติ

ศาสนกิจตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ โครงการทำดีเพ่ือพ่อ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้

นักเรียนในสังกัดเป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงตน           

ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ไปขยายผลจนได ้ร ับรางว ัลประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการ ดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ                          

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน             

จนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โ ดยมีแนวคิด                        

การพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์               

และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาที ่ร ับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล                      

ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที ่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 

ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย ังถ ูกกำหนดเป ็นต ัวช ี ้ว ัดตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพ                           

ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี ้วัดที ่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วน                      

ของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 



 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ

ยกระด ับค ่ าคะแนนด ัชน ีการร ับร ู ้ การท ุจร ิต  ( CorruptionPerceptป ionsIndex:  CPI)  ของประเทศไทย                            

ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ               

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรู ้การทุจร ิต (CPI) ของประเทศไทยให้ส ูงขึ ้น ซึ ่งการวิจ ัยดังกล่าวได้ส ังเคราะห์ประเด็นการสำรวจ                         

ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational) นำมาใช้ในการประเมินดัชนี

การรับรู ้การทุจร ิต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ ่มเติม การเชื ่อมโยงให้เกิดความต่อเนื ่อง                           

กับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม

หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต

ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุง

แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี ่ยงที ่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI                  

ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อำนาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online  :  ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 



 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด              

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment  : 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.65 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A  
(Very Good) 

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.98 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม            
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence)  โดย ตัวชี้วัด 1)การปฏิบัติหน้าที่ 4)การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต 10)การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน          
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด  7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 8)การปรับปรุงระบบ      
การทำงาน ได้คะแนน 86.44 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 57.32 - - 
2559 74.95 เพ่ิมข้ึน +17.63 
2560 79.59 เพ่ิมข้ึน +4.64 
2561 87.02 เพ่ิมข้ึน +7.43 
2562 82.48 ลดลง -4.54 
2563 82.90 เพ่ิมข้ึน +0.42 
2564 95.98 เพ่ิมข้ึน +13.08 



1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงทรา เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 100.00 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.25 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 99.85 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.06 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.44 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 86.44 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 97.50 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 



การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น             
เพ่ือรักษาคุณภาพการดำเนินงาน มีดังนี ้

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั ้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นผู ้มาติดต่อทั ่วไปหรือผู ้มาติดต่อที ่ร ู ้จ ักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ ่งมั่น                
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีการจัดทำแผนการใช้จ ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้ มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีแนวทางปฏิบัติเก ี ่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล           
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ท ี ่ถ ูกต ้อง เพ ื ่อเผยแพร ่ ให ้บ ุคลากรภายในได ้ร ับทราบและนำไปปฏ ิบ ัต ิ  รวมไปถ ึงม ีการกำก ับด ูแล  
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีการทบทวนนโยบายที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกันการท ุจริต 
ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขอ งสำนักงาน                   
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในสำนักงานลดลงหรือไม่มีเลย และสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื ่อพบเห็นการทุจริตภายในสำนักงาน นอกจากนี้ มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ        
การทุจริตภายในสำนักงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในสำนักงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา

ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการของสำนักงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน



ข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานในเรื ่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที ่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง ่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที ่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วน                       
และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลการดำเนินงานของสำนักงานและข้อมูลที ่สาธารณชนควรรับทราบ                  
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได ้

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่              
และกระบวนการทำงานของสำนักงานให้ดียิ ่งขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง  
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
สำนักงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
  1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต 
ของผู ้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อการป้องกันการทุจริต         
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละ



ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา 
เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ             

ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระสำคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั ้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ   

ตามที ่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้ร ับบริการที ่สะดวก                             

มีประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  ซึ ่งการบริหารงานบุคคล         

ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด   

ใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล

จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน ซึ ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  การที ่รัฐธรรมนูญ            

ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื ่องมาจาก        



ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำ

ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหา

ผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายาม   

ที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่   

ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” นำไปสู ่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติ                        

ในการที่  จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย                     

สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ด้านความม่ันคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั ่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ร ักษาความมั ่นคง                     

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 



 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื ่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ               

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที ่ของตนเองเพิ ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน     
ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็น     
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการ       
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที ่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่           
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนด
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ ม ิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด  
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วม      
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”  โดยการสร้างนวัตกรรม     
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 



การดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล 
และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู ้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4.6.1 ประชาชนและภาค ีต ่าง ๆ ในส ังคมร ่วมม ือก ันในการป ้องก ันการท ุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประส ิทธิภาพมีความเด ็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบร ิหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตอย ่างเป็นระบบ                   

แบบบูรณาการ 



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ              

คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในท ุกระดับ โดยเฉพาะการสร ้างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน             
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ว่าการทุจริตถือ
เป ็นพฤติกรรมที ่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เก ิดความเส ียหายต่อประเทศแล้ว ย ังเป ็นพฤติกรรม                          
ที ่ไม่ได้ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีคิดที ่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริต เนื่องจากมีความ
ละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย 

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
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 



และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทย
ทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของ
ตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและ
นักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่าง
สุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมี
กลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื ่นตัวต่อต้าน      
และตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริต    
ยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคล         
และระดับองค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ 
สอดส ่องเฝ ้าระว ัง ให ้ข ้อม ูลและร ่วมตรวจสอบการดำเน ินการของหน ่วยงานภาคร ัฐตามความเหมาะสม                       
โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วม           
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั ้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ของบุคลากรภาครัฐ และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม ความสุจริต และความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัต        
ของการทุจริต   

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจ ิตสำนึกการเป ็นพลเม ืองท ี ่ด ี ม ีว ัฒนธรรมส ุจร ิต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว ่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉย  อดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั ้งแต่ระดั บปฐมวัย        
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื ่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่       



ความเป็นพลเมืองที ่ดี มีจิตสำนึกยึดมั ่นในความซื ่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย                  
และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที ่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่รัฐ         
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ     
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ  
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ         
ตั้งแต่ข้ันวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ ้าหน้าที่ เช ่น การนำระบบเทคโนโลยีเข ้ามาใช้ แทนการใช ้ด ุลพิน ิจเพื ่อสนับสนุนการปฏิบ ัต ิงาน                              
การสร ้างมาตรฐานที ่ โปร ่งใสในกระบวนการบร ิการของภาคร ัฐ ลดขั ้นตอนกระบวนการและระยะเวลา                         
ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐ                  
ทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน                
การเข้าถึง ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครั ฐโดยสาธารณชน                
ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการ



ภาครัฐ  เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถ         
ของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั ่นที ่มีอยู ่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุน            
และคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
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 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าส ู ่ระบบดิจ ิท ัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการต รวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินการที ่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ



ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ  ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน
กันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก       
ที่เกี ่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิด      
ต่อตำแหน่งหน้าที ่หรือทุจริตต่อหน้าที ่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื ่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่าง                 
ม ีประส ิทธ ิภาพเพื ่อป ้องกันการย ักย ้าย ถ ่ายเททรัพย ์ส ินท ี ่ ได ้มาโดยม ิชอบ ไม่ให ้เก ิดความเส ียหายขึ้น                     
รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร เอกชนในระดับนานาชาติ 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ด ้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจร ิตและผู ้เช ี ่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ้ท ี ่เป ็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื ่อให้มีความรู ้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที ่เป็นมาตรฐานและเท่าทัน                         
ต่อพลวัตของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

  



 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ                   

(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ 

การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ 

มิต ิท ี ่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์  (HumanWisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทย                         

ให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะ                    

ความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี ่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 

 

 



 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที ่คณะร ัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา ได ้แถลงนโยบายต่อสภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม2562 รวมนโยบายหลัก12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 

1. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ

หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา 

เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึก 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 

 



2. วัตถุประสงค์  

1. เพื ่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง                    
ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพื ่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั ้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึ กษาให้เข้มแข็ง                    
และมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 60  คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตสำนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
  

ร้อยละ 85 70,000 
 

        กลุ่มอำนวยการ 

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกัน การทุจริต 

จำนวนบุคลากร  
เข้าร่วมกิจกรรม   

คน 

 
 
 

60 
 
 

- 
 
 

 
        กลุ่มอำนวยการ 

 
 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

- กิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ให้บุคลากรทุกระดับใน
การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 

จำนวนบุคลากร    
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 60 5,000  กลุ่มกม.และคด ี

กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 

- กิจกรรมสนับสนุน     
การปลูกจติสำนึกจริยธรรม
และคณุธรรมของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

จำนวนบุคลากร    
เข้ารับการสนับสนุน
คุณธรรมและ      
จริยธรรมที่ด ี

คน 60 5,000  
 

       กลุ่มอำนวยการ 

กิจกรรมสร้างจติสำนึก
สาธารณะ  

- กิจกรรมสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี          
และการดำเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมจรยิธรรมและต่อต้าน
การทุจริต  

จำนวนบุคลากร    
เข้ารับการสนับสนุน
คุณธรรมและ      
จริยธรรมที่ด ี

คน 60 5,000  
 

       กลุ่มอำนวยการ 

               
               
               
               



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2565 

คะแนน  85 20,000  
 

       กลุ่มอำนวยการ  

กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 
-จัดทำป้าย, โปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์รณรงค์นโยบาย
ไม่รับของขวัญ 
-จัดทำคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละของบุคลากร
รับรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานในด้าน
การส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 85 20,000          กลุ่มกม.และคด ี

รวม 125,000           

 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1  
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต 1 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต                
ที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มีพฤติกรรมยึดมั่น  

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษา/สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาออนไลน์  

(ITAOnline) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด่าเนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ/์
กำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจำนง          
การบริหารงาน ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส            
ในการดำเนินงาน 
- การรณรงค์นโยบายการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และ        
รับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของความสำเร็จ   
ในการปฏิบัติงาน        
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

70,000 

2) สร้างจิตสำนึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้ดำรง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและ         
มีเกียรติภูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมการต่อต้านและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยม        
ที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

5,000 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การสร้างความรับรูเ้รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม ่

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมาย           
มีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป 
ตามแนวทาง เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

5,000 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงาน           
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี 
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน           
ลดความเห็นแก่ตัว โดยยดึ
หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต       
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถนำความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

5,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามผีลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI)  
ของประเทศไทย         
เพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและยกระดับ
การทำงานให้สอดคล้อง
กับการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน       
การประเมินดา้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการเปดิเผยข้อมูล 
(Open Data) ประจำปี 2565 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

20,000 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ สู่การปฏิบตั ิ

2) การจัดทำแผนปฏบิัติการ
ป้องกันและปราบปราม          
การทุจริตของสำนักงาน          
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี 
2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2565 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี และ       
การดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

สร้างสื่อประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น     
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
- โปสเตอร์ “สพท.Zero 
Corruption” 
- ป้ายประชาสมัพันธ์ 

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้น         
การทุจริตและประพฤติ           
มิชอบ เพื่อสร้าง            
การรับรู ้

20,000 

2) พัฒนารูปแบบ วิธีการ 
เนื้อหา สาระ และ
ช่องทางให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

1) การจัดทำและดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์
ประชาสมัพันธ์ โดยการม ี        
ส่วนร่วมของผูร้ับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 

- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมเสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลในสำนักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

ร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
ตระหนักรู้และปฏิบตัิหน้าที่   
ให้เป็นไปตามแนวทาง เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน ์       
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม         
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

70,000          กลุ่มอำนวยการ 
 

2. กิจกรรมการพัฒนาความรู้
ให้บุคลากรทุกระดับในการ
ป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
ตระหนักรู้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

บุคลากรทุกระดับ มีความ
ตระหนักรู้ ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

5,000           กลุ่มกม.และคดี 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. กิจกรรมสนับสนุนการปลูก
จิตสำนึก จริยธรรมและ
คุณธรรมของสำนักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

บุคลากรทุกระดับ มจีิตสำนึก
และมีคณุธรรมจริยธรรมที่ดี 
เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียน
ในสังกัด 

5,000          กลุ่มอำนวยการ 
 

4. กิจกรรมสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ 
การดำเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

บุคลากรทุกระดับ มจีิตสำนึก
และประพฤติตนเป็นพลเมือง
ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต ์
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่

5,000           กลุ่มอำนวยการ 

5. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินITA
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 2565 

คะแนนการประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ปี 2565 มากกว่า 95 
คะแนน 

20,000          กลุ่มอำนวยการ 

6. กิจกรรมเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร          
และสาธารณชน 
-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
-จัดทำคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์          
ในด้านการต่อตา้นการทุจริต 
เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม 

หน่วยงานมีจำนวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย และกระตุ้น        
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น    
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน           
การทุจริต 

20,000          กลุ่มกม.และคดี 

รวม 125,000           
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
- การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต 
- การรณรงค์งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 

70,000 กลุ่มอำนวยการ 

 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กิจกรรมการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5,000 กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
- กิจกรรมการเข้าร่วมงานพิธีวันสำคัญ และธำรงพิธีวันสำคัญต่างๆ เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมด้านศาสนา และประเพณีต่างๆ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในหลักธรรม 
คำสอนของทุกศาสนา นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
- กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากร      
ในสังกัด 

5,000 กลุ่มอำนวยการ 
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
- การทำความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ โดยเข้าร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 

5,000 กลุ่มอำนวยการ 

 โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

20,000 กลุ่มอำนวยการ 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 - การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ    
 - การพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 

- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และป้ายรณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญ 
- จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

20,000 กลุ่มกฏหมาย
และคดี 

 รวมทั้งสิ้น 125,000  
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ        ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
    (นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์)       (นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์) 
     ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

 
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

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

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 


