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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต ๒ 
 



ค าน า 

  แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวทาง
หลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตยสุ์จริต ๒) สร้างกลไกปอ้งกันการทุจริต 
และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการควบคู่กับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันร่วมกนัวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
และพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาตร์ชาติฯ ตัวชี้วัด สภาพปัญหา และบริบท
ท่ีเป็นอยู่ ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ๓ ส่วน คือ บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) บริบทที่เก่ียวข้อง ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง แผนปฏิบติัการ
ป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน  พันธกิจและยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเช่ือมโยงของการ
จัดท าแผน ข้อมูลช่ือโครงการ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง กล่าวคือ เป็นส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุจริต ไม่มีบุคลากรสังกัดกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบดังกล่าว 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

ความเป็นมา 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล   

และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็น
ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้าน      
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ ในภาครัฐข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก    
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ       
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน     
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบ     
ทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปราม     
การทุจริตของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญ           
ในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนรว่ม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระ   
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง ท่ีสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์     
การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน       
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้สาธารณชน   
ได้รับทราบ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 



คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด   
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สวนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง        
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยก าหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงน ามาสู
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๒ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายส าคัญอันจะส่งผลใหก้ารทุจริตในการปฏิบัติราชการ        
ของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก      
ของประเทศไทย ปัจจุบันฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ี ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีเป็นอันดับท่ี ๔๐ ของประเทศ 
ประมาณเส้นรุ้งท่ี ๑๓ องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี ๑๐๐ องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออก 
ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (สุวินทวงศ์) และประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข ๓ หรือ ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข ๓๔ (บางประกง - ฉะเชิงเทรา) และประมาณ ๖๑ กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก                

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับผิดชอบในการบริหาร        
จัดการศึกษา สนับสนุนส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหาร
จัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ     
และประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุมในท้องท่ี จ านวน ๗  อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น และอ าเภอคลองเขื่อน 



มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จ านวน ๑๔๙ โรงเรียน มีหน้าท่ีประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบองค์คณะบุคคล 

วิสัยทัศน์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นองค์กรท่ีสร้างโอกาส       

ทางการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

พันธกิจ  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

และมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยม 
๔. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์  
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสมและมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 
๓. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งและเป็น 

กลไกขับเคล่ือนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ 
การสร้างเครือข่าย 

ค่านิยม  
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 

กลยุทธ์  
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๒. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 



ข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการ  
 ๑. จัดบรรยากาศในส านักงานให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าท างาน” โดยยึดหลัก ๕ ส 
 ๒. ท างานด้วยความเต็มใจ เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
 ๓. ท างานร่วมกับผู้อื่น โดยค านึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิด             

และประสานประโยชน์ 
 ๔. กล้าคิด พูด ท าในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความเข้าใจงานและท างานอย่างเป็นระบบ 

โดยยึดระเบียบ กฎหมาย 
 ๕. มีความอดทน อดกล้ัน และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 ๖. เข้าร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีหน่วยงาน จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง 
 ๗. สามัคคี ท างานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน และร่วมกิจกรรมท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับผิดชอบ 
 ๘. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ๙. รักษาเอกลักษณ์ขององค์กร ตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว ้
 ๑๐. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานท่ีดี 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักใหห้น่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม        
โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการ        
ของหนว่ยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
มีการประเมิน“ระบบงาน” และ “วฒันธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนไดจากการรับรูของผู้มีส่วนไดสวนเสียภายในและผู้มีส่วนไดสวนเสียภายนอก 

 
 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบงออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
๒) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ไดแก 
๑) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based) 
๒) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal) 
๓) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม          

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ต้ังแต่ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต้ังแต่  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

๒๕๕๘ ๖๙.๙๕ - - 
๒๕๕๙ ๗๙.๘๖ เพิ่มขึ้น +๙.๙๑ 
๒๕๖๐ ๘๔.๓๖ เพิ่มขึ้น +๔.๕๐ 
๒๕๖๑ ๘๐.๒๖ ลดลง -๔.๑๐ 
๒๕๖๒ ๘๔.๘๒ เพิ่มขึ้น +๔.๕๖ 

คะแนนรายตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป ๒๕๖๒ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒        
รายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเรียงตามล าดับคะแนนได้ดังนี้ 



ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

๑ การปฏิบัติหน้าท่ี ๙๖.๖๑ AA ผ่าน 
๒ การใช้งบประมาณ ๘๗.๒๖ A ผ่าน 
๓ การใช้อ านาจ ๙๓.๓๗ A ผ่าน 
๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๐.๖๒ A ผ่าน 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๒.๕๗ A ผ่าน 
๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๒.๑๔ A ผ่าน 
๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๘๒.๕๕ A ผ่าน 
๘ การปรับปรุงระบบการท างาน ๗๙.๘๙ B ไม่ผ่าน 
๙ การเปิดเผยข้อมูล ๘๕.๔๔ A ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต ๗๓.๒๑ B ไม่ผ่าน 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ไดคะแนนการประเมินในตัวชี้วัดท่ี ๘ และ ๑๐ อันประกอบด้วยตัวช้ีวัดด้านการปรับปรุง
ระบบการท างานและตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีจุดบกพร่องในด้านการปรับปรุงระบบการท างานและด้านการ
ป้องกันการทุจริต ท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อปรับปรุงต่อไป 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี ้

๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกีย่วข้อง 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา        

เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน           
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ และ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา    
เขต ๒ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณา         
ใหค้วามเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
 

 
 



ผลการด าเนินงานบบทวิเคราะห์   

ข้อมูลสถิติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

รายละเอียด ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

๑. จ านวนบุคลากรในโรงเรียนท่ีกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ และได้ด าเนินการทางวินัย 

๒. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรในโรงเรียนจ าแนกเป็นรายกรณี คือ 
๒.๑ เกิดจากการไม่รู้ในแนวปฏิบัติ ไม่ได้ต้ังใจกระท าผิด 
๒.๒ เกิดจากการจงใจท่ีจะกระท าผิด 

๓. จ านวนบุคลากรใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กระท าผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และได้ด าเนินการทางวินัย 

๔. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จ าแนกเป็น 
รายกรณี คือ 
๔.๑ เกิดจากการไม่รู้ในแนวปฏิบัติ ไม่ได้ต้ังใจกระท าผิด 
๔.๒ เกิดจากการจงใจท่ีจะกระท าผิด 
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           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ  
๑๔๙ โรงเรียน บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๖๑ คน บุคลากรในโรงเรียน 
จ านวน ๑,๕๑๐ คน จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ไม่พบการกระท าผิดของบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความตระหนัก 
และความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจ ช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ในสังกัด การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดีต่อต้านการทุจริต และออกสุ่มตรวจโรงเรียนเพื่อเป็น
การป้องกันและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 
  ซึ่งจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การไม่พบการกระท าผิดของบุคลากรในสังกัด ไม่ได้หมายถึง
ไม่มีการกระท าผิดของบุคลากรในกรณีทุจริตแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะยังไม่มีผู้ใดไปด าเนินการร้องเรียน 
หรือเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียด 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน   

แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า

ร้อยละ ๕๐ 

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

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า

คะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี  

“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย        
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการ   
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ 
จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัว 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม  
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า

ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทน 
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบ
ต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อน    
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ     
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง        
และเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ       
ในการปฏิบัติเจตจ านง ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต            
ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกัน           
และปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น  

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ          
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน            
และภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการด าเนินงาน
ตามเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีได้ แสดงไว้ต่อ
สาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขัน้การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)    
และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสียงของนโยบาย Policy Risk Indicator 
(PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาด                    
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย              
ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง            
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม                       
หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๓ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
การรายงานและตรวจสอบ      
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย   
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส                        
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ

ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น โดยมีการก าหนด   
กลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต                 
ในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา            
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน              
การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับย้ังการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาส                   
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน             
การทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อ
เช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ด้านการป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกัน            
และปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการ
ทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
การด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention against 
Corruption: UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ               
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตดัสินคดีและลงโทษ
ผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต   
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ



มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด               
โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน    
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน     
ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล  

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต                      
ของการทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย    
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ี                  
ของประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปรามการทุจริต 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต               
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
๕.๒ จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคม และหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล            
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistle blower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก
คุ้มครองได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-
training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ       
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ  

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ ปรับปรุงการท างาน
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ภาคเอกชน โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ศึกษา และก ากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index : CPI)  

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกีารส ารวจ                   
ตามแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้                
การทุจริต (CPI) 
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) ของประเทศไทย 
๑.๓ เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทย 

๒.๑ วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ - ยุทธศาสตร์ท่ี ๕) 
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 

 



ส่วนที่ ๓  
แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต 

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต 

พันธกิจ : 
๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 เป้าประสงค์ : 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : 
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันใหเ้กิดสังคมท่ีไม่ทน

ต่อการทุจริต ไมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ) 
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สร้างความตระหนักรใูนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสวนตน      
กับผลประโยชนสวนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นใหค้วามส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะท่ีไมทนต่อการทุจริตโดยเริ่มต้ังแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง       
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกลอมเกลาทางสังคม  
ใหม้ีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง          
การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อใหทุ้กส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไป
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

 
 



เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการบกิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

  บุคลากรทุกระดับ     
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี         
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

  ๑. การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและก าหนด
นโยบายคุณธรรม     
และความโปร่งใส     
ในการด าเนินงาน 

  ๑. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
  - การประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 - การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งในในการ
ด าเนินงาน 
  - การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากรถือปฏิบัติ       
ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวง         
ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

  ๑. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 

  ๒. สร้างจิตส านึกที่
ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้
ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริต ให้ด ารงตน
อย่างมีศักด์ิศรีและมี
เกียรติภูมิ 

  ๒. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ 
  - พัฒนาบุคลากรโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ 

  ๒. ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม     
มีความตระหนักรู้  
และได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

๒๖๘,๐๐๐ 

  ๓. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ด าเนินงาน 

  ๓. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
(ITA) เสริมสร้าง
คุณธรรม 

  ๓. ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒๐๐,๐๐๐ 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการบกิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

     ๔. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

  ๔. เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล       
ในสถานศึกษา 
(ป้องกันการทุจริต)  

  ๔. ร้อยละของ
จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๓๖,๐๐๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ใหม้ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าใหก้ารทุจริตเกิดยากขึ้น          
หรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน 
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหม้ีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการบกิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

  ๑. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒    
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ สูงกว่า
เป้าหมายเพ่ือผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

  ๑. พัฒนาและ
ยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 

  ๑. เตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส      
ในการด าเนินงาน  
  - แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
ส่วนกลางในการ 
เตรียมการรับการ 
ประเมิน ITA  
  - การประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนรับ
การประเมิน  
 - สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจกับ
บุคลากรในสงักัด 
 

  ๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

- 

 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการบกิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

   ๒. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ 
 

  ๒. การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒    
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

  ๒. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าป ี
๒๕๖๓ 
 

- 

  ๒. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

  ๓. สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี
และการด าเนินงานใน
ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต 

  ๓. การประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน   
รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
และข้าราชการ         
ใน สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต ๒ 

  ๓. ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม     
ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ความ
เข้าในในการปฏิบัติ
ภารกิจได้สอดคล้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑๐๐,๐๐๐ 

  ๔. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหาสาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

  ๔. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
สว่นได้เสีย 

  ๔. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อระบบ
บริหารจัดการงาน
สื่อสารเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต (ช่องทาง/การ
น าเสนอข้อมูล) 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

  ๑. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 

  ๑. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

  บุคลากรทุกระดับ     
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  

-             กลุ่มอ านวยการ 

  ๒. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ 

  ๒. ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม     
มีความตระหนักรู้  
และได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

  บุคลากรทุกระดับ     
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี         
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

๒๖๘,๐๐๐             กลุ่มอ านวยการ 



 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

  ๓. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
(ITA) เสริมสร้าง
คุณธรรม 

  ๓. ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  บุคลากรทุกระดับ     
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  

๒๐๐,๐๐๐             กลุ่มอ านวยการ 

  ๔. เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล       
ในสถานศึกษา 
(ป้องกันการทุจริต) 

  ๔. ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร       
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน าความรู้     
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกระดับ     
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี         
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

๓๖,๐๐๐             กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

 



 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

  ๕. เตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

  ๕. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี       
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

-             กลุ่มอ านวยการ 

  ๖. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒    
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

  ๖. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าป ี๒๕๖๓ 

  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี       
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

-             กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

 
 



 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

  ๗. การประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน   
รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
และข้าราชการ         
ใน สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต ๒ 

  ๗. ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม     
ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ 
ความเข้าในในการ
ปฏิบัติภารกิจได้
สอดคล้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี       
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

๑๐๐,๐๐๐             กลุ่มอ านวยการ 

  ๘. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

  ๘. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อ
ระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
(ช่องทาง/การ
น าเสนอข้อมูล) 

  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี       
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ต้นแบบ 

-             กลุ่มอ านวยการ 



 


