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ค าน า 
 

      รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้าง
กลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

      รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอ
ความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ  นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  

      ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที ่
ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนบังเกิดผลส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

ความเป็นมา 

     การทุจริตในสังคมไทยช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิเช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

      รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตในภาครัฐ และในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบ
และกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องสามารถตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค า นึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้
รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ ในทุกปีงบประมาณ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล 
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      คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

      ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
    สภาพการณ์ปัจจุบัน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ิมเติม ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  จ านวน 20 เขตพ้ืนที่ 
รวม 62 เขตพ้ืนที่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัด
นครสวรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 105/30 หมู่ 10  ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก ต าบลวัดไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะ
ระดับมัธยมศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 37 โรงเรียน  
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    อ านาจหน้าที่ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
การเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่
ดังตอ่ไปนี้ 

      1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

      2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

      3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
      4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่           
      6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่                    
10. ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 

      11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคก์ร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท่องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA)  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

      ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามล าดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มี
การประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
      กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ  
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
                     6) คุณภาพการด าเนินงาน 
                     7) ประสิทธภิาพการสื่อสาร 
                     8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
                         9) การเปิดเผยข้อมูล 
                  10) การป้องกันการทุจริต 
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
      เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  
   3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปี 2558 – 2564 
 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ซ่ึงมผีลการประเมินฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2564  ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับคุณธรรม ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 73.12 สูง - 
2559 81.89 สูงมาก        + 8.77 
2560 85.39 สูงมาก       + 3.5 
2561 85.51 สูงมาก       + 0.12 
2562 81.18 B       - 4.33 
2563 91.27 A       + 10.09 
2564 91.33 A       + 0.06 
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      จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2564  
พบว่า  ผลคะแนนการประเมินตั้งแต่ปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.77   ผลการประเมินปี 
2560 เพิ่มข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.5   ผลการประเมินปี 2561 เพ่ิมขั้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 
0.12  ผลการประเมิน  ปี 2562  ลดลงจากปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 4.33  ผลการประเมินปี 2563 เพ่ิมขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 10.09  และผลการประเมิน ปี 2564 เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 0.06 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบตัหิน้าที ่ 99.61 AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 94.16 A ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 96.43 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.15 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 96.82 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.66 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร 90.95 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 91.69 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 78.78 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกนัการทุจรติ 93.75 A ผ่าน 

  

                       ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565 แยกตามรายตัวชี้วัด 
แยกเป็น ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 99.61  รองลงมาเป็นตัวชี้วัด การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 96.82, ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ คิดเป็นร้อยละ 96.43, ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 96.15  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 95.66  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 94.16 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  คิดเป็นร้อยละ 93.75  ตัวชี้วัดการปรับปรุ งระบบการ
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 91.69  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 90.95  และตัวชี้วัดที่มีคะแนน
ต่ าสุด คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 78.78  

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 - 100  
A Very Good 85.00 -94.99  
B Good 75.00 -84.99  
C Fair 65.00 -74.99  
D Poor 55.00 -64.99  
E Extremely Poor 50.00 – 54.59  
F Fail 0 – 49.99  
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

         การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
         1. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
                  2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
         3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครสวรรค์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โดยใช้กรอบแนวทางตามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) 
         4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 
                   5. ด าการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
                   6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒  
 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
       ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก  เพ่ือเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้    ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
     1. ด้านความม่ันคง 
          (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
          (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
          (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
          (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศ      เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
          (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
          (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
      2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
           (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
           (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
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           (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
           (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
           (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ   
     3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
           (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
           (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
           (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
           (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
           (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
     4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
           (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
           (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
           (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
           (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
           (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
     5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
           (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
           (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
      ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
      ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
        ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        ๔) เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง  
 

    แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
        1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)  
        2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
๕๓ ตัวชี้วัด 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 

   ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 

พันธกิจ 

   สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

   ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
   ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
   ๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
   ๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
   ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
   ๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนสูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์หลัก 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

   เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม    ตัวแทนที่ท า
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน    มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมือง 
ที่ด ี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด       
ต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษ     
ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

   จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมือง
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อน
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่
ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
รัฐในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกล
ยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการใน
การปฏิบัติเจตจ านงทางการเมือง     ในการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกล
ยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
ด้าน การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการ
ทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแล
และควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดง
ไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนิน
นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มี 
การเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

   การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย       
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๓  จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการ
ทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัว
นโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 
Decision)  ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิด
ในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรบั 
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

   ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง   การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
 
 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 
 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานเพ่ือลด
ขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  
(ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
 
 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา
การระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสฯเพ่ือเชื่อมโยงกับ
แนวทางทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย 
 
 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง 
 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการ
ทุจริต 
 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ
ด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติ     ว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 
 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกัน
การทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริต 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
    ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท า
ผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริตจะ
ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

 
 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการ
ติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 



 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไก
พิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด 
 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย    
ในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญา และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของ
ประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก
คุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง       
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ
ของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

8.1 การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

9.1 จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
คดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
    

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของ
ประเทศไทย” 

   เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย 
 
 

 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่
ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  ของประเทศ
ไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
ของประเทศ 
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวัน

ศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 
     ด้านที่ ๑๐ :  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
     ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท

กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรค   ต่อการ
พัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแส   ความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  
เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน 
บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้าง
ความ    ไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผล
การส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและ    
ความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

 

                     ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้ งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ  แบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะ
หน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

                   ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

                   ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่ งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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                  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ

ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

                  ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต  เช่น  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว    
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

                  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  การร่วมทุน    
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

                  ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจ ะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตแลประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
      (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
      (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 

 

 
 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 
 

ผลการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต   
ภายใต้โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  

และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
................................... 

 

วิสัยทัศน์  :   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น      
 

พันธกิจ :   
     1. ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล 
            2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

   3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ :  
             1. บุคลากรในสังกัดมีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจที่ถูกต้องดีงาม      
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
             2. บุคลากรในสังกัดไม่ยอมรับและต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น  อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
ทุกรูปแบบ 
             3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
      1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
      2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
      3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

     การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญ              
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคม
ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้ านการทุจริต และ
ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อม
เกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์           
แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไป
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
                   - ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
                   - บันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารงานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบนพื้นฐาน     
                     ความโปร่งใส 
                   - ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5 ส 
                   - กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อ Covid-19 
                   - กิจกรรมเข้าวัดท าบุญ  
                   - กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ เคารพธงชาติ และกล่าวปริญญาเขตสุจริตพร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
                      ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุมสัมมาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐานด้านการประเมิน 
                  คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 
              -. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                   - ประชุมสร้างค่านิยมสุจริตและปรับฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ 
                     สว่นรวม 
                   - ศึกษาดูงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
                     หนว่ยงาน 
  กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต  “Zero Courruption” 
          - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 
          - จัดท าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
             1) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณ 
              2) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สามารถปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นองค์กรสุจริต โปร่งใส ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ องค์กรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
              4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

    โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมที่ก าหนดไว้ค่อนข้างด าเนินการล าบาก รวมทั้งจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
อาจไม่เป็นไปตามท่ีตั้งไว้ในโครงการ/กิจกรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
              ก าหนดด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในระยะเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    
โคโรนา (Covid-19) ลดลง และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในทุกกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
           



                        23 
สรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา   
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ที ่

 
กลยุทธ์ 

 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

วัน เดือน ปี/ 
สถานท่ี 

ที่จัดกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
เครื่องมือช้ีวัด 

กลุ่มที ่
รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้มรีะบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

1.1 ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 
 

     1.2 บันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารงานและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการบนพื้นฐาน     
 ความโปร่งใส 
 
   
 
    1.3 ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
    1.4 การจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
  
   
  1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5 ส 
 และบรรยายปลูกฝังจติส านึกรักสถาบัน 
 
    1.8 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต ์เคารพธงชาติ และ
กล่าวปริญญาเขตสุจริตพร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 

  
 

5 พ.ค.64 
ณ สพม.นว. 

 
5 มี.ค. 46  
ณ สพม.นว 

 
 
 
 

1 มิ.ย. 46  
ณ สพม.นว 

 
20 เม.ย. 46  
ณ สพม.นว 

 
2 มิ.ย. 46  
ณ สพม.นว 

 
ทุกเช้าวันจันทร์ 

ณ สพม.นว 
 

 

 
 
- 
 
- 
 

         - 
 
 

- 
  

- 
    
 
         - 
   
     
    7,560 
 
 
        - 
 
 
 
 
 

 
 

 -บุคลากร 
63 คน 

 
- ผอ.กลุ่ม 
10 กลุ่ม 
- ประธาน 
สหวิทาเขต 

5 สห 
 
-ผอ.กลุ่ม 
10 กลุ่ม 
 
-ผอ.กลุ่ม 
10 กลุ่ม 
 
-บุคลากร 
63 คน 
 
-บุคลากร 
63 คน 
 
  
 

- ประกาศเจตจ านงสุจริต 
- มาตรการก าหนด
นโยบายดา้นความโปร่งใส ่
- บันทึกข้อตกลง (MOU) 
- เว็ปไซต์หน่วยงาน 
-บัญชีลงช่ือผู้เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
-ภาพกิจกรรม 
-รายงานผลการจดั 
 กิจกรรม 

กลุ่มอ านวยการ 
และ 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 



 

 
ที ่

 
                   กลยุทธ์ 

 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

วัน เดือน ปี/ 
สถานท่ี 

ที่จัดกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
เครื่องมือช้ีวัด 

กลุ่มที ่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยใหส้ามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ี และการด าเนินงาน ใน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  
และต่อต้านการทุจริต 
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
 ป้องกันการทุจริต 
 

    1.6 กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสนาม 
ผู้ติดเชื้อ Covid-19 
 
 
 
 
 
 
  

  1.7 กิจกรรมเข้าวดัท าบุญ  
 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อความรู้ 
ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐานการประเมิน 
คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน  
  2.1 ประชุมปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
  2.2 ประชุมสร้างค่านิยมสุจรติและปรับฐานความคดิ 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส์่วนตน 
 
  2.3 ศึกษาดูงานเพื่อยกระดบัมาตรฐานการประเมิน 
คุณธรรมฯ 
 
  
  2.3 ประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานการ 
ประเมินคุณธรรมฯ 
 

16 ส.ค.64 
ณ รพ.สนาม 

โรงเรียนบรรพต
พิสัยพิทยาคม 

และ 
รพ.สนาม 

โรงเรียนเก้าเลี้ยว 
วิทยาคม 

   

   6 มี.ค. 46  
ณ วัดตากฟ้า 

 
 
 
 

24 มิ.ย.64 
ณ สพม.นว 

 
27 มิ.ย.64 
ณ สพม.นว 

 
18 มิ.ย.64 

ณ สพป. 
ก าแพงเพชร 

เขต 1 
25 มิ.ย.64 
ณ สพม.นว 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,550 
 
 

15,550 
 
 

17,280 
 
 
 

2,890 
 
 

 

-บุคลากร 
63 คน 

 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
12 คน 

 
 
 
 

บุคลากร 
63 คน 

 
บุคลากร 
63 คน 

 
บุคลากร 
21 คน 

 
 

บุคลากร 
24 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คู่มือปฏิบัติงาน 
-บัญชีลงเวลา 
-ภาพกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
-ใบงาน 
-รายงานผลการจัด 
  กิจกรรม 
-ผลการประเมินฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ที ่

 
กลยุทธ์ 

 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

วัน เดือน ปี/ 
สถานท่ี 

ที่จัดกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
เครื่องมือช้ีวัด 

 
กลุ่มที ่

รับผิดชอบ 
3 
 
 
 
 
. 

- พัฒนานวัตกรรมและเทคโน 
โยยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหา 
การทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเสรมิสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
โปร่งใสไร้ทุจรติ Zero Courruption 
   3.1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาเวบ็ไซต์หน่วยงาน 
 
   3.2 จัดท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
         - ป้ายต่อต้านการทจุริต 
         - สติกเกอรเ์ขตสจุริต 
          
 

 
 

5 มิ.ย.64 
ณ สพม.นว 
5 ส.ค.64 
สพม.นว 

 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 

5,500 
 
 
 
 

 

 
 

ผอ.กลุ่ม 
10 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- บัญชีลงเวลา 
-  TOR จ้างพัฒนา 
  เว็บไซต ์
- ภาพกิจกรรม 
- ความพึงพอใจ 
 
 
 

 
 
กลุ่มเทคโน 
โลยสีาร 
สนเทศ 
 
 
 
 

             รวมใช้งบประมาณทั้งสิน้   66,320    
              ส่งงบประมาณคืน สพฐ.  83,680    
           รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  150,000    

 
หมายเหตุ :  งบประมาณส่งคืน สพฐ. เนื่องจากช่วงสถานการณ์ Covid-19  จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม  
 
 
                   ผู้เสนอ                       ผู้เห็นชอบ 
         (นางมัณฑนา  รอทอง)                (นายปัญญา  หาแก้ว) 
    ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

        1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
        2. ภาพการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

ภาพการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
…………………………………………. 

 

วันที่  24 มิถุนายน  2564  นายปัญญา  หาแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ 
ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  ต่อที่ประชุมบุคลากร สพม.นครสวรรค์  ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เพ่ือเป็นปลูกฝังจิตส านึกและมอบนโยบายในการบริหาร 
งานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส อันส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมสร้างค่านิยมสุจริตและปรับฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนตน โดย โดย นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รอง ผอ.สพม.นว   “การเสริมสร้างวินัยข้าราชการสู่การ  
บริหารงานสุจริต โปร่งใส” และสิบต ารวจโทจง  นาคตระกูล  นิติกรช านาญการ บรรยายพิเศษเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัว  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย รวมทั้งสามารถแยกแยกผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวได้ ส่งผลให้การบริหารงานของ สพม.นครสวรรค์ เป็นองค์กรโปร่งใส 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางมัณฑนา  รอทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้ 
“หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพื่อให้บุคลากร 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

30 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  การศึกษาดูงาน ณ สพป.ก าแพงเพชร  เขต 1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าความรู้ใหม่
มาปรับใช้เพื่อการพัฒนา และสามารถยกระดับมาตรฐานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสให้สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

วันศุกร์ ที ่4 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หาแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์  น าบุคลากรจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสา  5 ส. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระราชินี และเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ข้าราชการมีจิตสาธารณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

วัน ศุกร์ ที ่2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายปัญญา  หาแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครสวรรค์  น าบุคลากรเข้าวัดท าบุญเพ่ือถวายเงินทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์ 
ณ วัดตากฟ้า  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

นายปัญญา  หาแก้ว  ผู้อ านวยการ สพม.นครสวรรค์ น าบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการปฏิบัติงานสุจริต โปร่งใส ในทุกเช้าวันจันทร์  ณ บริเวณ
หน้าเสาธง สพม.นครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

วันจันทร์ ที ่16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายปัญญา  หาแก้ว ผู้อ านวยการ สพม.นครสวรรค์ น าบุคลากร
กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้ผู้ติเชื้อ Covid-19  ณ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และ 
โรงพยาบาลสนามโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


