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ค ำน ำ 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการ

ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ใน

กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) 

ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

3) ปราบปรามการทุจริต 

   ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 น าเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษาศรีสะ

เกษ  เขต  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการ
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกำศรีสะเกษ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

56 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  58 
 การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน   59 
 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

61 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 63 
ส่วนที่  3  รำยงำนผลำรด ำเนินงำน 89 
    
  

 

 



50 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

สภำพกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่

ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้อง 

กันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

อย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญ 

ล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและ 

พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง 

ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพล 

ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ

แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจาก

ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 

จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ 

ที่ส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล 

ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 

ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน 

ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลง 

เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 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 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
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พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน

วงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

ที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน 

การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ 

มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน

และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ 

กำรทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 

เพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน 

เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการ

ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ

ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายทุธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ

สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที ่6  

ด้านการเพ่ิมประสิทธภิาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐาน 

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปา้หมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ 

ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิเพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความส าคัญ 

ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างตอ่เนื่องโดยด าเนนิโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้เกิดคณุลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกท้ังยังมีการน าเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง

แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  

 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ 

การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก

ที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศระเกษ เขต 2 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด าเนินโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถปุระสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ

กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน

ระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการด าเนนิกิจกรรมโรงเรียนสจุริต ได้แก ่กิจกรรมบริษัท 

สร้างการด ีกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บรหิาร เป็นตน้ 

กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการน าหลักสตูรต้านทุจรติศึกษา (หลักสตูรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี

สะเกษ เขต 2 ไดเ้ข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์(ITA Online) โดยรบัการประเมินจาก ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. กำรเตรียมกำร 

1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) ผู้รับผิดขอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความช านาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือบูรณา

การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทนจาก

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด  

1.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม 

2. กำรปฏิบัติ 

 2.1 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.3 ขยายผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2.4 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน 

ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 น้อยกว่ำร้อยละ 85 และขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ) 

 2.5 รับการติดตาม และให้ค าปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 

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

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 น้อยกว่ำร้อยละ 85 และขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ) 

 2.6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  

(ITA Online) จากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร 

 3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการด าเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ

โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

2) กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็น

ตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหำร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 

เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 การจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1) นิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และภาพความส าเร็จ 

ของการประเมิน ITA Online (เฉพำะส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน ITA Online สูงสุดในแต่ละ

ภูมิภำค) 

2) นิทรรศการแสดงการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

(ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) (เฉพำะส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีตัวแทนโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศกำร) 

 

 

 

 

 

http://www.uprightschool.net/
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา  นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน 
ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น

แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ตัวชี้ วั ดที่  6 .4  การก ากับดูแลการทุจริ ต  ในส่ วนของการประเมิน  

การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  

การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด  

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อ านาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการด าเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้ วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 79.46 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 85.8 - - 
2559 92.78 เพ่ิมข้ึน  +6.98 
2560 87.07 ลดลง       -5.71  
2561 78.10 ลดลง       -8.97 
2562 79.46 เพ่ิมข้ึน       +1.36 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ  
เขต 2. เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.11 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 83.30 B ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 94.39 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 90.67 A ผ่าน 
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5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.32 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 94.23 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสี่อสาร 89.83 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 89.83 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.18 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 44.2 F ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
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 

กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นราย

ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. กำรใช้งบประมำณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้

3. กำรใช้อ ำนำจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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 4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล  
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมู ล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ  
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัด ให้มีช่องทางให้ 
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

8. แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง  
การด าเนินงานให้มคีวามโปร่งใสมากข้ึน 
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9.กำรเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลั กเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย 

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 

 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทาง 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศณีสะเกษ เขต 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ 

 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 

การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

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 าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 

ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 
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การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่ สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ด้ำนควำมม่ันคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  



66 
 

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
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การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต  เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง  ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่ง เสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและ
การแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็น
พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากข้ึน เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
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และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง  ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่ วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และ กำรปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เ พิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ด ีมีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
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ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เ อ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

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

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระท า
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี 
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  

1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  โดย
การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ กี่ ยวข้องกับการทุจ ริ ตและประพฤติมิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ นตอนการด า เนินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง  ๆ 



73 
 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด 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 านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร

จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย  ในยุทธศาสตร์นี้  

ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา

ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ

การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 

ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้  

การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ปลูกฝั งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่ วนรวมเป็นที่ ตั้ งมีความซื่ อสัตย์  สุ จริต  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  
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มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

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

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชน 

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

ยุทธศำสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 

ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา 3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรั ฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 

การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
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ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  

มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

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

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

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

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตน์วัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 

ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- 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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ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 

โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
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 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน 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 วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

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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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุ ทธศาสตร์ที่มุ่ ง เน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ 

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริต 

จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
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 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัด

การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ได้จัดท าโครงการแผนงาน โดยยึดกลยุทธ์จุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก 
 

กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

 1. โครงการงานรัฐพิธี วันส าคัญของชาติ การสืบสานประเพณี และเสริมสร้าง              
วัฒธรรมในองค์กร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวเพ่ือให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แสดงถึงควำมจงรักภักดี กำนสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทย และกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กรให้มีควำมเข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำให้ประเทศชำติพัฒนำสืบไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2                   

มีจิตส ำนึกในกำรเทิดทูนสถำบันชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษัตริย์ 
 2.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2     
มีส่วนร่วมในกำรสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมประจ ำชำติและท้องถิ่น 
 3.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  มี
ควำมรักสำมัคคีในองค์กร 
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2. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ได้รับงบประมำณขับเคลื่อนโครงกำรฯ 
จำก สพฐ.จ ำนวน  400,000 บำท โดยจัดสรรงบประมำณ ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯ จ ำนวน  3 กิจกรรม   
ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1. ค่ำยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
                จ ำนวน  200,000  บำท 
กิจกรรมที่ 2. ค่ำยทักษะชีวิต 
                จ ำนวน 100,000  บำท 
กิจกรรมที่ 3. ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียนบูรณำกำรงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลูกเสือ
จรำจร         จ ำนวน  100,000   บำท 

การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1. ค่ำยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 

ในระหว่ำงวันที่  7 – 9  มีนำคม  2562   ณ ค่ำยพยัคฆ์รำษี  อ ำเภอรำษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 
เป้ำหมำย ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  เนตรนำรี  จำกโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
360 คน แบ่งเป็น ลูกเสือ เนตรนำรี จำก ร.ร.ขยำยโอกำส 40 ร.ร. จ ำนวน 320  คนผูบ้ังคับบัญชำ ลูกเสือ เนตร
นำรี  40 คน 
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กิจกรรมที่ 2. ค่ำยทักษะชีวิต 
จัดขึน้ในระหว่ำงวันที่  11 – 13  มีนำคม  2562   ณ  คำ่ยชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนอีหนำ(รัฐประชำนุกูล)                      
อ.รำษีไศล  จ.ศรีสะเกษ  เป้ำหมำย นักเรียนแกนน ำ และครูผู้ควบคุม  จำกโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 40 
ร.ร. จ ำนวน  172   คน  แบ่งเป็น       นักเรียน  132  คน (ร.ร.ละ 3 คน)       ผู้ควบคุม  40  คน 
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 กิจกรรมที่ 3. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนบูรณาการงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลูกเสือ
จราจร (จัดอบรมลูกเสือต้านภัย/ลูกเสือจราจร) จัดสรรงบประมาณให้ ร.ร.ขยายโอกาสฯ โรงเรียนละ                   
2,500  บาท  จ านวน  40  โรงเรียน  รวมเป็นเงิน  100,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมครบ  100  %  ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย             
อยู่ในระดับ    พึงพอใจมำกในทุกด้ำน 

2. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงโทษภัยของยำเสพติด มีทักษะชีวิต                  
รู้เท่ำทันปัญหำน ำพำตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติด 

3. สถำนศึกษำเป้ำหมำยมีกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและสร้ำงเครือข่ำยระบบดูแลป้องกันเฝ้ำระวังและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
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3.  พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(โครงการฝึกอบรมหลักสตูรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนักศึกษา  
รุ่นที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ได้ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเพ่ือ 

 1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนำรมณ์ และแนวทำงในกำรเสริมสร้ำง 
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำท ภำรกิจและกระบวนกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรปฏิบัติงำน   

 3. เพื่อให้ผู้ผ่ำนกำรอบรม ได้รับกำรประกำศและแต่งตั้งพร้อมมีบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ และสำมำรถออกปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำพ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
การด าเนนิงาน 
 ๑  เสนอขออนุมัติหลักสูตรและโครงกำรฯ ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

.๒  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
๓  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ประสำนงำนทีมวิทยำกร หลักสูตร สถำนที่ฝึกอบรมและ 

หน่วยงำน ที่เก่ียวข้อง  
๔  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
๕  ด ำเนินกำรฝึกอบรม ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนด 

    ๖  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ วัดและประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้เข้ำรับกำรอบรม  
7  จัดท ำข้อมูลผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษลงนำมในประกำศแต่งตั้งพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
8 จัดท ำค ำขอมีบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำเพ่ือเสนอ             

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษลงนำม 
 

ผลการด าเนนิงาน 
1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมกลุ่มเป้ำหมำย  

จ ำนวน  60  คน  ผ่ำนกำรฝกึอบรมตำมโครงกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รุ่นที่ ๑  ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒  

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้และมี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖ 
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3. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมทั้ง 60 คน ได้รับกำรประกำศแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ (พสน.) สำมำรถออกปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์จุดเน้น และเป็นไปตำม
โครงกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด เพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ ในศตวรรษที่ 21 ให้มีควำมสำมำรถตำมสมรรถนะหลักท่ีส ำคัญ โดยด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมต่ำง ๆ  
ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางของนักเรียน งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 68   
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีควำมต่อเนื่อง 
โดยด ำเนินกำรคัดเลือกในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ำยฯ และระดับพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้ได้นักเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ถึงคุณภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำว่ำตลอดปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำคุณภำพของนักเรียน
อยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ต้องอยู่บนภูมิศำสตร์เดียวกัน  โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. ประชุมสถำนศึกษำที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือแจ้งจัดสรรงบประมำณ 
 2. สถำนศึกษำน ำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเดินทำงเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
ระดับชำติ 
 3. สรุปผลกำรแข่งขัน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. นักเรียน/ครูผู้สอน/สถำนศึกษำในเป้ำหมำย  ได้รับ
กำรส่งเสริมควำมสำมำรถเฉพำะทำงของนักเรียนตำมควำมต้องกำร  
ควำมถนัด และควำมสนใจตำมธรรมชำติอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

2. นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโลกทัศน์  
รวมทั้งพัฒนำตนเองในด้ำนกำรศึกษำ 
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2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการนิเทศการศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้จัดท ำโครงกำร พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพ
กำรนิเทศกำรศึกษำขึ้น เป็นโครงกำรที่ปรับจำกโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นระบบ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ   
จะส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่เน้นกำรพัฒนำและส่งเสริมสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนนิเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพของผู้บริหำร ครูผู้สอน  และผู้นิเทศ  มีลักษณะกำรปฏิบัติงำน เทคนิควิธีกำร สื่อ เครื่องมือนิเทศ
และกลไกสนับสนุนกำรนิเทศ ที่จะก่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรงำนวิชำกำรอย่ำงเป็น
ระบบ  เป็นกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเข้ำด้วยกัน ดังนี้ 

1.วิเครำะห์/สังเครำะห์ ข้อมูลผลกำรนิเทศ ติดตำมจำกรำยงำนผลกำรนิเทศ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
2.น ำข้อมูลจำกข้อ 1 มำวำงแผนจัดท ำโครงกำร/ กิจกรรม เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริมหรือปรับปรุง 
3.จัดท ำแผนนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4.นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนฯ 
5.สรุปผล/รำยงำนผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ 
ก ำกับ  ติดตำม และได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ  จำกผู้นิเทศภำยนอก ได้แก่   รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ศึกษำนิเทศก์ และ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนในส ำนักงำน 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรนิเทศภำยในโรงเรียนได้อย่ำงเป็นระบบ  และเข้มแข็ง 
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น บรรลุเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ศรีสะเกษ เขต 2 ก ำหนดไว้ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ละ 5 %) 
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3. โครงการนิเทศ  ตดิตาม การน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศกึษา (10 จุดเน้น) 
 รัฐบำลมีนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ              
ในกำรพัฒนำคุณภำพตำมยุทธศำสตร์ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีหน้ำที่ในกำร
ขับเคลื่อน นิเทศ  ติดตำม กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรน ำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
และนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ลงสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำ 
โครงกำรนิเทศ ติดตำม กำรน ำนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำ มีกิจกรรมด ำเนินกำร 3 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 นิเทศ ติดตำม กำรวำงแผนฯ ระยะท่ี 2 นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมแผนและระยะท่ี 3 นิเทศ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำร 
ผลการด าเนินงาน 
 1. กำรขับเคลื่อน ก ำกับ และนิเทศ ติดตำม กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 เป็นกำรกระตุ้นให้สถำนศึกษำตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด และน ำนโยบำยดังกล่ำวลงสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 2. มีข้อมูลผลกำรขับเคลื่อน  กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ใกล้เคียงและตรงกับควำมเป็นจริงเพื่อ
น ำมำใช้ในกำรวำงแผน  แก้ไขปรับปรุงและพัฒนำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ              
ศรีสะเกษ เขต 2 ต่อไป 
 
4. โครงการ 1 โรงเรียน 1  ความส าเร็จ (One  school  One success  : Osos) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร กำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำ (10 จุดเน้น) มีกิจกรรมด ำเนินกำร 3 ระยะ คือ 
 ระยะที ่1 นิเทศ  ติดตำม  กำรเตรียมกำรวำงแผนน ำนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำ (ด ำเนินกำร
แล้วเมื่อเดือนพฤษภำคม 2561) 
 ระยะที่ 2 นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย (ด ำเนินกำรแล้วเมื่อเดือน พฤศจิกำยน 2561) 
 ระยะที่ 3 นิเทศ ติดตำม ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย ก ำหนดกำรนิเทศ เดือนมีนำคม 2562  
 ส ำหรับระยะท่ี 1 และ 2 ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมแล้ว ส่วนระยะที่ 3 ก ำหนดกำรนิเทศติดตำมในเดือน
มีนำคม 2562 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้จัดท ำโครงกำร  1 โรงเรียน 1  ควำมส ำเร็จ 
(One  school  One success  : Osos) เป็นโครงกำรต่อยอดจำกกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในระดับ
สถำนศึกษำ (10 จุดเน้น) ในระยะที่ 3 โดยสถำนศึกษำต้องคัดเลือกจุดเน้นที่ประสบผลส ำเร็จ 1 โครงกำร / กิจกรรม 
(จำก 10 จุดเน้น) รำยงำนมำที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อรับกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติในระดับ
สถำนศึกษำ ว่ำโครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จนั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับใด ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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ผลการด าเนินงาน 
 สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดได้รับกำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จเป็นงำน
นโยบำย (10 จุดเน้น) โรงเรียนละ 1 ด้ำน (จุดเน้น) มีข้อมูลขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตลอดจนผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
เป็นระบบ มีควำมชัดเจน สำมำรถเป็นแบบอย่ำงในด้ำนที่ประสบผลส ำเร็จให้แก่โรงเรียนใกล้เคียง   และโรงเรียนที่
สนใจได้ 
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5. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  ปีการศึกษา 2562  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  ได้จัดท ำโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  ปีกำรศึกษำ 2562  
เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
ผลการด าเนินงาน 
  

1. สถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐาน 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
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6. โครงกำรประเมินควำมสำมรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
    ปีกำรศึกษำ  2562 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัย
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562 โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. ประชุมชี้แจงโครงกำร 
 2. เสนอโครงกำร 
 3. ศูนย์สอบน ำเข้ำและตรวจสอบข้อมูลสถำนศึกษำที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access (ประชุมกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล) 

3.1 ประชุมคณะท ำงำน/จัดท ำเอกสำร/คู่มือ 
3.2 ประชุมชิงปฏิบัติกำรจัดท ำฐำนข้อมูลโดยครูวัดผลโรงเรียน 

4. ศูนย์สอบส ำรวจและจัดสนำมสอบ 
5. สถำนศึกษำตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access (ครั้งสุดท้ำย) 
6. ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนำมสอบ 
7. รับ-ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำก สพฐ.ไปยังศูนย์สอบ 
8. ประชุมชี้แจงประธำนกลุ่มฯ /คณะกรรมกำรคุมสอบ 
9. ด ำเนินกำรสอบ - นิเทศ เยี่ยมสนำมสอบ 
10.รวบรวมกระดำษค ำตอบน ำส่งศูนย์สอบ     
11.ประกำศผลสอบ 
12.วำงแผนและรับผลกำรสอบจำกส่วนกลำงทั้งระดับประเทศ  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โรงเรียน  

รำยบุคคล และส่งรำยงำนผลให้กับโรงเรียน 
13. น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำ ตำมแผนกำรน ำผลเพ่ือพัฒนำที่วำงไว้ 
14.สรุป รำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  

ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนที่ศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2562 ทุกคน ทุกโรงเรียน                                
ซึ่งอยู่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีเกษ เขต 2 ได้เข้ำรับกำรกำรประเมินควำมสำมรถ                  
ด้ำนกำรอ่ำน 
 2. นักเรียนที่ศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2562 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีเกษ เขต 2 มีผลกำรทดสอบเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 สพป.ศก.2 

 
เปรียบเทียบคะแนนประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 
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7. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “การอ่านออกเขียนได้”  
 จำกนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่ต้องกำรแก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ได้ อ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจำกปัญหำกำรขำดสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจไม่สำมำรถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดควำมอยำกรู้ ควำมอยำกเรียน จนน ำไปสู่กำรอ่ำนไม่ออก  เขียนไม่ได้อ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่อง                  ซึ่ง
ก ำลังเป็นปัญหำในปัจจุบันนี้ 
 ฉะนั้น ครูผู้สอน และผู้จัดกำรเรียนรู้ จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบำทจำกกำรเป็นผู้ชี้น ำ ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้             
ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในกำรแสวงหำควำมรู้จำกสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ โดยเฉพำะ                  
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จำกนโยบำยและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 2  จึงได้จัดท ำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนภำษำไทย เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำน
คล่องเขียนคล่อง ทุกคน ในปีกำรศึกษำ 2562 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 1. นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย สูงขึ้น ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนๆ และกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
 2. นักเรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของหลักสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
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8. โครงการส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะด้านกีฬาของนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               
ศรีสะเกษ เขต 2 ครั้งท่ี 16 ราษีไศลบึงบูรพ์ศิลาลาดเกณฑ์ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่ตั้งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือรับผิดชอบกำร จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำจึงเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและพัฒนำ คุณภำพนักเรียน ทั้ง
ทำง ร่ำงกำย ทำงจิตใจ อำรมณ์ และทำงสังคมสร้ำงบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ ำใจเป็น นักกีฬำ มีควำมสำมัคคี 
มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นเครื่องมือ ในกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรมั่ว
สุมอบำยมุข และสำรเสพติดต่ำง ๆ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต ๒ จึงได้จัดท ำโครงกำร
ภำยใต้ชื่อ กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม ศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ ครั้งที่ ๑๖ รำษีไศล
บึงบูรพ์ศิลำลำดเกมส์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. นักเรียนได้เล่นกีฬำตำมควำมถนัดและมีทักษะในกำรเล่นกีฬำและได้พัฒนำทักษะกำรเล่น มำเพ่ือเข้ำร่วมกำร
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  

2.  นักเรียนหรือนักกีฬำ มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีระเบียบวินัย และมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ  
3.  นักเรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ไม่ม่ัวสุมอบำยมุข และสำรเสพติดต่ำง ๆ 
4.  นักเรียนมีส่วนร่วมและสนับสนุนกำรเล่นกีฬำในโรงเรียนและระหว่ำงโรงเรียน  
5.  นักเรียนที่ได้เล่นกีฬำ มีร่ำงกำย แข็งแรง สมบูรณ์ สมส่วน 
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กลยุทธ์ที ่3   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ที่ 3 ดังนี้
1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร                         
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   
  กำรด ำเนินกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ดังกล่ำว ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำแผนโครงกำรด ำเนินงำน ก ำหนดวันและสถำนที่ใช้ในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
 2. ประสำนงำนกับวิทยำกรและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
 3. เตรียมกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
 4. ด ำเนินกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 7. รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้รับกำรปลูกฝังเสริมสร้ำงศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม สำมำรถประพฤติปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพอย่ำงยั่งยืน 
 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่
เข้ำรับกำรพัฒนำประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมรอยพระยุคบำล 
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2. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2562 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้จัดท ำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนบุคคลจึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถพัฒนำตนเอง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สนองกลยุทธ์  จุดเน้นของรัฐบำล และสนองมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำสูงขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไดรับกำร
พัฒนำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำร
ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  ได้รับกำรเชิดชูเกียรติอย่ำงเหมำะสม 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีครูและบุคลำกร เพียงพอเหมำะสมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 2 ได้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินของสถำนศึกษำ ในสังกัด จึงได้จัดโครงกำรฝึกอบรม เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินของสถำนศึกษำ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน กำรเงิน เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรเงิน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ท ำให้กำรใช้จ่ำยเงิน
ภำครัฐของส่วนรำชกำร มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร รวมทั้ง เสริมสร้ำง
สัมพันธภำพอันดี ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับกำรบริหำร
รำชกำรแนวใหม่ 
ผลการด าเนินการ 
 

1. ครูผู้ปฏิบัติงำนกำรเงิน  ร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงินในสถำนศึกษำได้ถูกต้องตำม
ระเบียบ 

2. บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ปฏิบัติงำนกำรเงินได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร และ
เพ่ิมควำมเข้มแข็งใน
กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 



106 
 

 
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)   

 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรนี้  
เป็นวำระเร่งด่วน  ทุกโรงเรียนต้องเริ่มจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำพร้อมกันในปีกำรศึกษำ 2562 
และจัดท ำฐำนข้อมูลในระบบโรงเรียนสุจริตได้ทันก ำหนดเวลำ โดยกำรด ำเนินกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำร ครูจ ำนวน 180 โรงเรียน จ ำนวน 360 คน งบประมำณ 10,400บำท 
พร้อมได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ระดับเขตพ้ืนที่ของผู้บริหำร ครู และทุกกิจกรรมในโครงกำรโรงเรียน
สุจริต 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

คิดเป็นร้อยละ 100  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ   
เขต 2  พร้อมจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำพร้อมกันในปีกำรศึกษำ 2562 และจัดท ำฐำนข้อมูลใน
ระบบโรงเรียนสุจริตได้ทันก ำหนดเวลำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต2 ได้นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำร 
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ กำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำทุกโรงเรียน                    
คิดเป็นร้อยละ 100   
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กลยุทธ์ที ่4   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ที่ 4   ดังนี้                 
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่                  
บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   ปกีารศึกษา  2562 
 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ โอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา  ในการจัดท า    ส ามะโนประชากรวัยเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการ             
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการรับนักเรียน รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียน ทุกระดับพร้อม
ตรวจสอบ ติดตามเด็กเข้าเรียนในทุกระดับชั้นในแต่ละปีการศึกษา เมื่อรับเด็กเข้าเรียนแล้ว ต้องสร้างความตระหนัก
ให้แก่ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเด็กตก
หล่น เด็กออกกลางคัน ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น     

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 

1. ผู้เข้ำร่วมประชุมตำมกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในบทบำท ภำรกิจและแนวทำงกำร 

ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕     
ทุกโรงเรียนในสังกัด  สำมำรถน ำฐำนข้อมูลจำกกำรส ำมะโน
ประชำกรเด็กที่เกิด พ.ศ.2555  และฐำนข้อมูล Big Data                   
จำก สตผ.มำใช้ในกำรตรวจสอบติดตำมกำรเกณฑ์เด็กที่เกิด  
พ.ศ.2555 ในเขตพ้ืนที่บริกำรได้ 
           2. โรงเรียนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อและติดตำมเกณฑ์
เด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์บังคับเข้ำเรียนชั้น ป.1 ในปีกำรศึกษำ  
2562  ในเขตพ้ืนที่บริกำร และรำยงำนสภำพปัญหำ วิธีกำร
แก้ปัญหำครบทุกรำย  คิดเป็นร้อยละ  100 
           3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 
เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศสรุปผลกำรตรวจสอบติดตำมกำร
เกณฑ์เด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์บังคับเข้ำเรียนชั้น ป.1  ปีกำรศึกษำ 
2562 (เด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555) ในเขตพ้ืนที่บริกำร และ
สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ตำมนโยบำยที่ 4  ตัวชี้วัดที่ 57 ผ่ำนระบบ e – mes  
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กลยุทธ์ที ่5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ที่ 5                 
โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                

“สภำพแวดล้อมที่ท ำงำนสะอำด ปลอดภัย ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เกิดจำกกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้
ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บรรยำกำศในกำรท ำงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำร เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
ดังนี้ 
1.โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้จัดท ำโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมรู้ในกำกรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำและเขต
พ้ืนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
                     1.1 สนับสนุนให้โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                     1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีจิตส ำนึกในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เลือก ลดใช้ วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำเป็นแบบอย่ำงให้โรงเรียนและชุมชน 
                     1.3 จัดกิจกรรมประชุมบุคลกำรในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะ
ในหน่วยงำนภำครัฐ  
                     1.4 จัดกิจกรรมประชุมผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ตำมมำตรกำรลดและคัด
แยกขยะในหน่วยงำนภำครัฐ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 100ของโรงเรียนในสังกัด มีจิตส ำนึก และควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีบรรยำกำศท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดบรรยำกำศ   
“สภำพแวดล้อมที่ท ำงำนสะอำด ปลอดภัย ไร้
มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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3. บุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ตระหนักและมี
กำรปฏิบัติตน ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับผู้มำติดต่อรำชกำร ผู้รับบริกำรเกิด
กำรประทับใจ พึงพอใจ ต่อบรรยำกำศกำรท ำงำนงำน และบริกำร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที ่6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ที่ 6  
โดยจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนในกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ตระหนักถึงภำรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้บรรลุ
ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนสูงขึ้นตำมล ำดับ 
   

ผลกำรด ำเนินกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะ
เกษ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีประสิทธิภำพสำมำรถ
ก ำกับ / ติดตำมและประเมินผล และเป็นเครื่องมือก ำหนด
ทิศทำงเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
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2. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมผู้บริหำร สถำนศึกษำ  
ผู้บริหำรกำรศึกษำ  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 1. เพื่อชี้แจงนโยบำย ประเด็นปัญหำ  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะใน
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด  

2. เพื่อชี้แจงนโยบำย ประเด็นปัญหำ  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะใน
กำรปฏิบัติงำนของประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสังกัด 

3. เพื่อชี้แจงนโยบำย ประเด็นปัญหำ  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะใน
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม / หน่วยและศึกษำนิเทศก์ 

4.  เพ่ือชี้แจงนโยบำย ประเด็นปัญหำ  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจนโยบำย  และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 

2. ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต 2 

3. ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  ปัญหำ อุปสรรค  ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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3. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษา  ศรีสะเกษ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติตำม
โครงกำรดังกล่ำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโครงกำร  จึงสมควรด ำเนินโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ขึ้น 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถรำยงำนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมแบบติดตำมฯ
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  สพฐ. ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2. สพป.ศรีสะเกษ  เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศตำมแบบติดตำมฯ  และเอกสำร  หลักฐำนอ้ำงอิง พร้อม
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงนต่อคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ 
สพฐ. ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3. ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเขต  ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
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