
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

       รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

       ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 



ค ำน ำ 

รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรอบปี          
ที่ผ่านมาต่อสาธารณะชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน             
ตามกลยุทธการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อีกทั้งน าข้อมูล 
ที่ได้ไปใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานจัดการศึกษาในปีต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง      

ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนท าให้รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ และหวัง            

เป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ส าหรับท่านผู้อ่านและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ         

การจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 



ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 ควำมเปน็มำ 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางล บ 
ในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับ
ที่ 104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสัง คมและส่งเสริม 
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่
สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน  
การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ 
มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่ างเป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง 
 



 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
เพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ             
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี อีกด้วย  
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผล          
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
 
 
 
 
 
 



 

 ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต าบลล าภู                
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์ 0 7353 2300,0 7353 2151                
โทรสาร 0 7353 2154 เว็บไซด์ http://www.narathiwat1.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม             
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด

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

ท้องถิ่น รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้น
การศึกษา 

                     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท าหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะก ากับดูแล ประสานส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการและ
สถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 



 

 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
ป 2562 ป 2563 

บุคลำกรในสถำนศึกษำ 2,933 2,932 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 144 148 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 4 4 
ครู 1,621 1,697 
ลูกจ้างประจ ํา 58 56 
พน  กงานราชการ 483 484 
ลูกจ้างช  ่วคราว 599 528 
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายช  ่วโมง) 24 15 
บุคลำกรในส ำนักงำน 60 63 
ผู้อํานวยการสําน  กงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  1 - 
รองผู้อํานวยการสําน  กงานเขตพื้นที่การศึกษา  ้ 1 3 
ศึกษาน ิเทศก 13 14 
บ  คลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 33 38 
ลูกจ้างประจ ํา 4 4 
พน  กงานราชการ 1 2 
ลูกจ้างช  ่วคราว 7 2 
รวมทั้งส  ้น 2,993 2,995 

 

2. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           
นราธิวาส เขต 1 
 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 แยกรายละเอียดตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 ก.ย. 63) 
 
 3. เขตพื้นที่บริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) 
จ านวนต าบล จ านวนเทศบาล/อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมืองนราธิวาส 305.115 7 62 2 5 
ยี่งอ 200.516 6 40 2 6 
บาเจาะ 171.680 6 50 1 6 
รือเสาะ 468.324 9 72 1 9 
ศรีสาคร 500.100 6 35 1 6 
รวม 1,645.735 34 259 7 32 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาสและส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

อ ำเภอ 
จ ำนวนโรงเรียน 

ประถมศึกษำ 
(อ.1-ป.6) 

ขยำยโอกำสฯ 
(อ.1-ม.3) 

รวม 

เมอืงนราธิวาส 34 6 40 
ยี่งอ 23 - 23 
บาเจาะ 25 2 27 
รือเสาะ 35 5 40 
ศรีสาคร 16 2 18 
รวม 133 15 148 

 

 

ขนำดโรงเรียน ปกำรศ ึกษำ 
2562 2563 

ขนาดเล็ก (น กเรียน 1-120 คน) 38 37 
ขนาดกลาง (น กเรียน 121-600 คน) 104 104 
ขนาดใหญ (น กเรียน 601-1,500 คน) 6 7 
ขนาดใหญพ ิเศษ (น กเรียน 1,500 คนขึ้นไป) - - 

รวม 148 148 
 

  
 4. ข้อมูลด้านการศึกษา 

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอและประเภทโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63) 
 
 

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-2563 
 

  
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชั้น/นักเร ียน ปกำรศ ึกษำ 
2560 2561 2562 

ประถมศึกษำปีที่    

จํานวนน กเรียนท ้งหมด 3,951 3,816 3,890 
จํานวนน  กเรียนที่จบการศึกษา  3,858 3,753 3,845 
คิดเป็นร้อยละ 97.65 98.35 98.84 
จํานวนน กเรียนที่ศึกษาต่อ  3,858 3,753 3,845 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

ม ัธยมศึกษำปีที่  ่   

จํานวนน กเรียนท ้งหมด 276 333 309 
จํานวนน  กเรียนที่จบการศึกษา  228 293 273 
คิดเป็นร้อยละ 82.61 88.99 88.35 
จํานวนน กเรียนที่ศึกษาต่อ  221 280 264 
คิดเป็นร้อยละ 96.93 95.56 96.70 

 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา และอัตราการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 พ.ค. 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน 

พันธกิจ : สร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้ำนกำรทุจริต มีธรรมำภิบำล 
เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ :  1. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 
ถูกต้อง โปร่งใส ใช้หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 มีผลกำรประเมินคุณธรรมและ              
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร
และสำธำรณชนให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  

ขั้นพ้ืนฐำนที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ/ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  

(ITA Online) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85) 

 

 
 
 

 
 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลำกรทุกระดับ
มีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมที่สำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่กำรเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนดว้ย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำร
ด่ำเนินงำน 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์/ก ำหนด
นโยบำย 
- กำรประกำศ
เจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนดว้ย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- กำรประกำศ
นโยบำยคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- กำรออก/ติดตำม
แนวทำงกำรปฏิบัติ
เก่ียวกับกำรให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลำกร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำล และ
นโยบำยกระทรวง ใน
กำรส่งเสริมกำร
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

ร้อยละของควำม 
ส ำเร็จในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัต ิ

- 

2) สร้ำงจิตส ำนึกที่
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหำ
และผลกระทบ 
ของกำรทุจริต                   
ให้ด ำรงตนอย่ำงม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 
 
 
 

1) ปลูกฝังและสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยม 
กำรต่อต้ำนและไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 
- จัดเสวนำ "เขต
สุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ชัน" 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และได้รับ 
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและคำ่นิยมที่
ไม่ยอมรับกำรทุจริต 

40,000 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
3) ปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถ 
แยกแยะระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในกำร 
ด ำเนินงำน 

1) ปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถ
แยกระหว่ำงผล 
ประโยชน์สว่นตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร "กำร
กระท ำที่ถือเป็นเร่ือง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน" 
- กำรสร้ำงควำมรบัรู้
เร่ืองผลประโยชน์ทบั
ซ้อนให้กับข้ำรำชกำร
ใหม่ 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรเป้ำหมำยมี
ควำมตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง
เร่ืองผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

65,000 

4) ส่งเสริมกำรสร้ำง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรม
ท ำควำมดี เพื่อ
สำธำรณะ 
แบ่งปนั ลดควำมเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสำธำรณะ 

ร้อยละของจ ำนวน 
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสำมำรถน ำควำมรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่

- 

2. ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเปำ้หมำย 
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนำและ
ยกระดับกำรท ำงำน 
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

1) กำรประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA) 
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำร
เปิดเผยข้อมูล (Open 

1) ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA) 

65,000 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
Data) 
ประจ ำปี 2564 
- กำรประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำร 
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ 

2) ขับเคลื่อน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
สู่กำรปฏิบัต ิ

2) กำรจัดท ำ
แผนปฏบิัติกำร
ป้องกัน 
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2564 

หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี 2564 

- 

3. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ด ี
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรทำ่งำน 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) สร้ำงกำรรับรู้
เก่ียวกับบทบำท 
หน้ำที่ และกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำน 
กำรส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) สร้ำงสื่อ
ประชำสัมพนัธ ์
แนวสร้ำงสรรค์ 
เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย 
น่ำสนใจ และกระตุน้
ให้ 
ประชำชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
- สื่อประชำสัมพนัธ์
รณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
- โรลอัพขนำด 1.2 x 
2.4 เมตร ภำยใต้
หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ 
โปร่งใส ไร้ทจุริต 

จ ำนวนรูปแบบ 
กำรประชำสัมพนัธ ์
ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำร 
ทุจริต เพื่อสร้ำงกำร
รับรู้ 

10,000 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชำสัมพนัธ์
ช่องทำงกำรร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(กรณีศึกษำที่อำจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วำรสำร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ ำปี 2564 

2) พัฒนำรูปแบบ 
วิธีกำร เนื้อหำ สำระ 
และช่องทำงให้
เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ 
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ 

1) กำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ 
ประชำสัมพนัธ์โดย
กำร มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ร้อยละของควำม 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
ต่อระบบบริหำร
จัดกำร 
งำนสื่อสำรเพื่อต่อต้ำน 
กำรทุจริต (ช่องทำง/ 
กำรน ำเสนอข้อมูล) 

- 



 

ส่วนที่ 3 
ข้อมูลรายละเอียดและสรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ 
ของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และเป็นเครือข่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อ เขตสุจริต) เพ่ือเป็นกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นองค์กร  
แห่งกำรเรียนรู้ ปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกรใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1              
มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงและมีจิตสำธำรณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำล ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง 
ก้ำวหน้ำอย่ำงมีพลวัตร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ขึ้น 

การด าเนินการโครงการตามกิจกรรม ดังนี้ 
1. ประชุมคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 26 คน  

 - ประชุมคณะทีมงำนบริหำรองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564               
( 1 ครั้ง ) 

 - ประชุมติดตำมผู้รับผิดชอบ/คณะท ำงำน ( 2 ครั้ง ) 
 - ประชุมติดตำมผู้รับผิดชอบ/คณะท ำงำนและตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่                  

ขึ้นบนเว็บไซต์ ( 1 ครั้ง ) 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 - ประชุมคณะทีมงำนบริหำรองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ประชุมติดตามผู้รับผิดชอบ/คณะท างานและตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ ขึ้นบนเว็บไซต์  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

2. สร้ำงควำมตระหนักรู้ เข้ำใจ ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับบุคลำกร ใน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 (จ ำนวน 90 คน) 

 - ทุกวันจันทร์ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกคน ร่วมเข้ำแถว
เคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่ำวค ำขอดุอำร์ กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุตจริต  

 - กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสูงสุด 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจในการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากร ใน ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

3. กิจกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของงำนใน สพป.นรำธิวำส เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ขอควำมร่วมมือทุกกลุ่มงำน ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมใบงำน     

ที่ได้ส่งให้ เพ่ือน ำมำจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของหน่วยงำน (จ ำนวน 90 คน) 

 - ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่ละกลุ่มงำนร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ของงำนในกลุ่มงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่  เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  

ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่ นใน

คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 ใบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานใน สพป.นราธิวาส เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต            
(จ ำนวน 90 คน) 

 - ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ “ท ำดีเพ่ือบ้ำน” 
ณ บริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

 - ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ร่วมปลูกผักสวนครัว “เดินตำมรอยพ่อ... 
พ่อสอน...ให้พอเพียง” ณ บริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่และวิธีกำรกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (จ ำนวน 170 คน) 

 - ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดและวิธีกำรกำรเข้ำ
รับกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร 

 - ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรโรงเรียนและวิธีกำรกำรเข้ำรับกำรประเมิน            
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรรับบริกำร 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และวิธีการการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                

ในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงาน   
  1. เชิงปริมาณ   
  (1) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ             
นรำธิวำส เขต 1 จ ำนวน  90  คน 
  (2) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  148  คน 

 2. เชิงคุณภาพ 
  (1) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีองค์ควำมรู้ ทัศนคติ และค่ำนิยม               
ที่ถูกต้องตำมกลยุทธ์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล                   

ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต)  
  (2) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมตระหนักรู้ ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหา/อุปสรรค 

 1. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระดับประเทศปรับเปลี่ยนบ่อยส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขำดกำรเชื่อมโยงตำมนโยบำยที่ปรับเปลี่ยนบ่อยและไม่ต่อเนื่อง 
ในโครงกำรต่ำงๆที่จะต้องด ำเนินกำรและส่งผลต่องบประมำณในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 

2. ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำระสนเทศและกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำผ่ำนระบบ
เทคโนโลยียังไม่สำมำรถสืบค้นฐำนข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกด้ำน 

3. ระบบกำรสื่อสำรกำรประสำนงำนภำยในองค์กรไม่ไม่เชื่อมโยงตำมภำระงำนของแต่ละกลุ่ม 
4. กำรบริหำรงำนทำงด้ำนกำรงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรโอนเงินงบประมำณ

ที่จะส่งมำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำล่ำช้ำโดยจะอยู่ในช่วงของไตรมำสที่สองท ำให้กำรด ำเนินกำรใช้จ่ำย
งบประมำณมีระยะเวลำน้อยลงและต้องเร่งรัฐในกำรใช้งบประมำณ 

5. ผู้เข้ำรับกำรประชุม/กิจกรรม บำงส่วนติดรำชกำรและภำรกิจที่เร่งด่วน จึงท ำให้มีผู้เข้ำร่วม
ประชุม/กิจกรรม ไม่ครบตำมเป้ำหมำย 

6. กำรจัดกำรประชุม/กิจกรรม อยู่ในช่วงกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส ซึ่งมีกำรแพร่กระจำยในวงกว้ำง เพ่ือให้กำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ปฏิบัติตำมข้อสั่งกำรของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ของจังหวัดนรำธิวำส ซึ่งจังหวัดนรำธิวำส            
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดไม่สำมำรถจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มได้ไม่เกิน ๕๐ คน มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดประชุม 
แบ่งเป็น ๒ รุ่น ในทุกกิจกรรม 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องปรับแนวทำงวิธีกำรด ำเนินงำนประพฤติกรรมปรับปฏิทิน               

กำรท ำงำนเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องและโยบำยใหม่นโยบำยเร่งด่วน 
2. พัฒนำฐำนสำระสนเทศให้ถูกต้องครอบคลุมเป็นปัจจุบันสำมำรถใช้ฐำนข้อมูลร่วมกันได้

และเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ร่วมกันพิจำรณำท ำข้อตกลงร่วมกันโดยถือเป็นแนวปฏิบัติของกรในกำรท ำงำนเพ่ือควำม

เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืนในกำรร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
 
 
 
 



 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลักด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล ผู้บริหำร 

2. สถำนศึกษำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริตและด ำรงตน
อย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติอันเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

3. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่ทนต่อกำรทุจริต  ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และสำมำรถแยกแยะได้ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
ตวัชี้วัดย่อยที ่9.1 ขอ้มลูพ้ืนฐาน
ขอ้มลูพ้ืนฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน ๐ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานทีเ่ป็นปัจจุบัน นางสาวฐิฏมิาธ์  พิริยะเพียรพันธ์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

๐ ประกอบด้วยต าแหน่งทีส่ าคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน ยกตัวอย่างเช่น นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร

กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
02 ข้อมูลผู้บริหาร ๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร

ของหน่วยงาน
นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

ของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์
และทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

03 อ านาจหน้าที่ ๐ แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานตามทีก่ฎหมายก าหนด นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ ๐ แสดงแผนการด าเนินการภารกิจของหน่วยงานทีม่ีระยะมากกว่า 1 ปี                      นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

แผนพัฒนาหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีปีงบประมาณ พ.ศ.2564

05 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

๐ ทีอ่ยู่หน่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์
 ๐ หมายเลขโทรสาร
๐ ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทีส่ามารถติดต่อได้
๐ แผนทีต้ั่งหน่วยงาน

คณะท างานรับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
ขอ้มลูพ้ืนฐาน
06 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ๐ แสดงกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
นางสาวสิริธร เตียวโล่        นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

ทีเ่ป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกิจ นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

ของหน่วยงาน นายกฤษฎา  รัตนสมบูรณ์

๐ เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในปี พ.ศ.2564
การปฏิสัมพันธ์ขอ้มลู

08 Q&A ๐ แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสาร
ได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

09 Social Network ๐ แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีส่ามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

หรือ Instagram เป็นต้น



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
ตวัชี้วัดย่อยที ่9.2 การบริหารงาน
การด าเนินงาน
010 แผนด าเนินการประจ าปี ๐ แสดงแผนการด าเนินการภารกิจของหน่วยงานทีม่ีระยะ 1 ปีงบประมาณ นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ทีใ่ช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ
๐ เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

011 รายงานการก ากับ ติดตาม ๐ แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

การด าเนินงาน ประจ าปี  ๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ช้ด าเนินงาน
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

012 รายงานผลการด าเนินงาน ๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

ประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยสรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การปฏิบัตงิาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
ส าหรับเจ้าหน้าทีห่รือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการ ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติทีผู้่รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ให้บริการ ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับการ
ให้บริการประเภทงานให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาทีใ่ช้ในการให้
บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน นางสาวโนรี อซีอ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นางสาววลิาสินี  พรหมเจียม

016 รายงานผลการส ารวจ          ๐ แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกิจของหน่วยงาน นางอญัชลี กิม้ขู่ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ความพึงพอใจการให้บริการ ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางสาววลิาสินี  พรหมเจียม

017 E–Service ๐ แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตวัชี้วัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานทีม่ีระยะ 1 ปีงบประมาณ นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

ประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งทีไ่ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
๐ เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

019 รายงานการก ากับติดตาม ๐ แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

การใช้จ่ายงบประมาณ ๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี
020 รายงานผลการใช้จ่าย ๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นางเรวดี  รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

งบประมาณประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ ๐ แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามทีห่น่วยงานจะต้องด าเนินการ นายสมเจตน์  กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์  สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

แผนการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

๐ เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ ๐ แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ นายสมเจตน์  กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์  สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

การจัดหาพัสดุ ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2564

023 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ ๐ แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) นายสมเจตน์  กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์  สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

การจัดหาพัสดุรายเดือน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานทีซ้ื่อ หรือจ้าง นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

วงเงินทีซ้ื่อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
๐ จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนั้น)
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
024 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ๐ แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน นายสมเจตน์  กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์  สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตวัชี้วัดย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหาร       ๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีย่ังใช้บังคับในหน่วยงาน นางสาวทองกร  เตชปัญโย นางสาวทองกร  เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๐ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีม่ีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพือ่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ทีก่ าหนด
ในนามของหน่วยงาน

026 การด าเนินการตามนโยบาย ๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวเรวดี  เสนแก้ว        นางสาวเรวดี  เสนแก้ว  นายดนัย เส้งสีแดง

อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนก าลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพือ่ปฏิบัติงานตาม นางสาวอรทิพย ์ชูขาว  นางสาวทองกร  เตชปัญโย 

ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา นางวนิดา  อักษรถึง      

คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริม นางนิภา ศรีสุวรรณวเิชียร

จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
๐ เป็นการด าเนินการทีม่ีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมทีอ่ยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังใช้บังคับในหน่วยงาน นางวนิดา  อักษรถึง      นางสาวทองกร  เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย นางสาวราตรี  เทพษร       

๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นางสาวเรวดี  เสนแก้ว        นางสาวเรวดี  เสนแก้ว  

๐ การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
๐ การพัฒนาบุคลากร
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ

ตวัชี้วัดย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางสาวทองกร  เตชปัญโย นางสาวทองกร  เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวเรวดี  เสนแก้ว   นางสาวเรวดี  เสนแกว้   

ประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตวัชี้วัดย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029 แนวปฏิบัติการจัดการ ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับการทุจริตและ นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการ

ทีบุ่คคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเร่ือง
ร้องเรียน ส่วนงานทีรั่บผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ ๐ แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

ทุจริตและประพฤติมิชอบ มิชอบของเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทัว่ไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพือ่ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

031 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน ๐ แสดงข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน
ประจ าปี ๐ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย

ประกอบด้วย จ านวนเร่ือง เร่ืองทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
(กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเร่ืองร้องเรียน)
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ ๐ แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจ นายบุญทัน จนัทร์ทอง    นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

หน้าทีห่รือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

033 การเปดิโอกาสใหเ้กิดการ        ๐ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นางสาวสมฤดี   อยู่ดี     นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม

มีส่วนร่วม ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน  นางสาวดารุณี  สินแสงวัฒน์  นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์

๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวราตรี เทพษร นางสาวทองกร  เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

นางสาวกญัญาภทัร ศรีชว่ย นางสาวรอบยีะห ์มะอับดง นายนุกูล ชูนุ้ย



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
ตวัชี้วัดย่อย 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ๐ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าทีแ่ละบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์ นายนิอับดุลรอมัน มุหะ นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิรณ์ ขนอม

สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นางสาวนะดา ศศิรพา

๐ จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมนิความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเส่ียงการทุจริต ๐ แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าทีท่ีอ่าจก่อให้เกิด นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ประจ าปี การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเส่ียงและ
ระดับของความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น
๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

037 การด าเนินการเพือ่จัดการ ๐ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจัดการความเส่ียงในกรณีทีอ่าจก่อให้ นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ความเส่ียงการทุจริต เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ของหน่วยงาน
๐ เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการทีส่อดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการ
เพือ่บริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ 036
๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๐ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกนั          ๐ แสดงแผนปฏิบัติการทีม่ีวัตถุประสงค์เพือ่ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

การทุจริตประจ าปี ความโปร่งใสของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลา
การด าเนินการ เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2564

040 รายงานการก ากับติดตามการ ๐ แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ 039 นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ด าเนินการป้องกันการทุจริต  ๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ช้ ด าเนินงาน

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
041 รายงานผลการด าเนินการป้องกนั ๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นางสาววิลาสินี  พรหมเจยีม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

การทุจริตประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
๐ ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ขอ้ ขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
ตวัชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

และป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นายนิอบัดุลรอมนั มหุะ นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิรณ์ ขนอม

ภายในหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่อง นางวนิดา อักษรถึง นางสาวทองกร เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

หรือจุดอ่อนตัวชี้วัดทีจ่ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น นางสาววลิาสินี  พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

๐ มีมาตรการเพือ่ขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

043 การด าเนินการตามมาตรการ ๐ แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์     

ส่งเสริมคุณธรรมและ ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน นายนิอับดุลรอมัน มุหะ นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิรณ์ ขนอม

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นางวนิดา อักษรถึง นางสาวทองกร เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

 ๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

นางสาววลิาสินี  พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
1 นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำร สพป.นธ.1
2 นำยดนัย  เส้งสีแดง รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นธ.1
3 นำยนุกูล  ชูนุ้ย รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นธ.1
4 นำงวำสนำ  สุขอุดม นักจัดกำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร
5 นำงอัญชลี  กิ้มขู่ พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
6 นำงสำวโนรี อีซอ พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
7 นำงสำววิลำสินี  พรหมเจียม พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
8 นำยกิตติ  วรพรรณ์ พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
9 นำยสรรเพชร  อักษรถึง พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)

10 นำยมูฮ ำมัดไพซัน  มะเก๊ะ พนักงำนรำชกำร (ครูพีเ่ล้ียง) 
11 นำงอุบลรัตน์  สนิท นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ
12 นำยสมเจตน์  กิ้มขู่ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร
13 นำงสำวบุณญำภำ  ศำสคุณ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
14 นำงสำวสุไรนี  ตำตูเละ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
15 นำงสำวโนร์อำรัฟ เจะโก๊ะ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร
16 นำงสำวดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
17 นำงสำววรวรรณ  เพชรสลับแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
18 นำงสำวกุพชกำ  ประชุมกำเยำะมำต พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
19 นำงสำวกมลเนตร  คงพิทักษ์กุล พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
20 นำงสำวอิบตีซำม  หะยีแสนูสี พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
21 นำงนันทำ  นิ่มภูษำ พนักงำนรำชกำร (ครูพีเ่ล้ียง) 
22 นำงสุภำพร  พำนิชธนำคม พนักงำนรำชกำร (ครูพีเ่ล้ียง) 
23 นำงสำวนงนภัส    สุขชำ พนักงำนรำชกำร (ครูพีเ่ล้ียง) 
24 นำงวำสนำ  เทพโซะ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ 
25 นำงสุธิตำ  จันทร์เพชร พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
26 นำงเรวดี  รัตนะมำลำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ
27 นำงสำวดำรุณี  สินแสงวัฒน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
28 นำงสำวนภำพร  ไชยณรงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
29 นำงสำวฐิฏิมำธ์  พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
30 นำยสุวัฒน์ชัย  แจวิจำรณ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

รุ่นที่ ๑ ในวันอังคำรที่ 29 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.๓๐ น.

ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่และวิธีกำรกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นรำธิวำส เขต 1



ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
31 นำยนรำธิป  บัวสว่ำง พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน) 
32 นำงสำวฮำดีบะห์   อำหำมะ พนักงำนรำชกำร (ครูพีเ่ล้ียง) 
33 นำยวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
34 นำยกฤษฎำ  รัตนสมบูรณ์  นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
35 นำยบุญทัน จันทร์ทอง พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน) 
36 นำยสุทธิพัฒน์  ชุดแดง พนักงำนรำชกำร (ครูพีเ่ล้ียง) 
37 นำงสำวทองกร  เตชปัญโย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ
38 นำงนิภำ  ศรีสุวรรณวิเชียร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ
39 นำงสำวรำตรี  เทพษร  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ
40 นางสาวมัลลิกา  ด าละเอยีด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ



ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

1 นายสราวธุ  ยอดรักษ์ รองผู้อ านวยการ สพป.นธ.1

2 นางสาวสุธภิรณ์  ขนอม รองผู้อ านวยการ สพป.นธ.1

3 นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธปีระดิษฐ์ รองผู้อ านวยการ สพป.นธ.1

4 นางวนิดา  อักษรถึง นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ

5 นางสาวอรทพิย์ ชูขาว นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

6 นางสาวอุไรวรรณ  สุขจันทร์เทาะ นักทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ

7 นายอ านาจ  ถาวรศรี เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน

8 นางสาวปวณีา  ไตรสุวรรณ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

9 นายชิตพล ดาแก้ว พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

10 นายธรีะพนัธ ์ คงพริก พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร์)

11 นางสาวนารีรัตน์  รังเสาร์ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

12 นางสาวพรรณธวิา   อินทสาร พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

13 นางสาวเรวดี  เสนแก้ว นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

14 นางสาวณัฐกฤตา  โอชาอัมพวนั นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

15 นายนฤพนธ ์ เพช็รแก้ว พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

16 นางสาววนัทนีย์  บ ารุงชาติ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

17 นายอานัซ  ทานนุสรณ์ นิติกรช านาญการ

18 นางสาวสิริธร  เตียวโล่ พนักงานราชการ (ครูพี่เล้ียง) 

19 นางสาวรอบยีะห ์ มะอับดง นักวชิาการศึกษาช านาญการพเิศษ

20 นายจรินทร์  ขวญันุ้ย   นักวชิาการศึกษาช านาญการ

21 นางสาวปญุญาดา  ศรีสุวรรณ  นักวชิาการศึกษาช านาญการ

22 นางน้ าฝน  ชุดแดง เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน

23 นางสาวกัญญาภทัร  ศรีช่วย  พนักงานราชการ (ครูพี่เล้ียง) 

24 นางสาวกชสม  มณีมาศ พนักงานราชการ (ครูพี่เล้ียง) 

25 นางสาววจิิตพร  แก้วพรหมลัด พนักงานราชการ (นักจิตวทิยา)

26 นายประกิจ   ช่วยเรือง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

27 นางศิรประภา  เซ้งเถียร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

28 นางสาวสมฤดี   อยู่ดี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

29 นางสาวนะดา  ศศิรพา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

30 นายนิอับดุลรอมัน   มุหะ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.0๐ น.

ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และวิธีการการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1



ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

31 นางรอกีเยาะ  เลิศบรุุษ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

32 นางสาวอรสุธ ี  คงมา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

33 นางสาวนิฤมลมาตย์  คงคากุล ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

34 นางสาวฮานีดา  เมาะมิง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

35 นายอนิวรรต  อาลี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

36 นางสาวสุดา  แมเร๊าะ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพเิศษ

37 นางสาวรอซีด๊ะ  เฮ็ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ

38 นางสาวดรุณี  จันทร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ

39 นายมะรอกิต  ดอเลาะ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน

40 นางหทยัชนก  ชิตบตุร เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน











21/7/2564 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  กลุมอํานวยการ

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๑   กรกฏาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง   ขอเชิญประชุมติดตามผูรับผิดชอบ/คณะทํางานเพื่อตรวจสอบขอมูลกอนเผยแพรขึ้นบนเว็บไซต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส

เขต ๑ (ครั้งที่ ๑)

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

                    เรื่องเดิม

                        ตามที่ไดมีการประชุมผูรับผิดชอบ/คณะทํางาน ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป

สพป.นราธิวาส เขต ๑ โดย สพฐ.ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดไดรับฟงและม ี ITA Clinic ชี้แจง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

                   ขอเท็จจริง

                   เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency

Assessment : ITA Online) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต ๑ เห็นควรขอเชิญรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ,ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมและผูรับรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency Assessment : ITA

Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบัญชีรายชื่อที่สงมาดวย โดยปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน

สูงสุดตอทางราชการ โดยการประชุมผานทางระบบ Zoom meeting ใช Meeting ID: ๙๖๘ ๗๙๓๓ ๙๘๓๙ Passcode: ๘๓๕๘๙๖ เขาหอง Zoom

meeting ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ขอพิจารณา

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติการจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.                      

๒. แจงผูที่มีรายชื่อดังแนบเขารวมประชุมผานทางระบบ Zoom meeting ตามวัน เวลา ดังกลาว

๓. เชิญทานเปนประธานการประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว

เอกสารแนบ : รายชื่อ ,

 

(นางสาววิลาสินี พรหมเจียม) 

พนักงานราชการ

 

 

(นางวาสนา สุขอุดม) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔

 

(นางวาสนา สุขอุดม) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นายสราวุธ ยอดรักษ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔

ทราบดําเนินการตามเสนอ ลงนามแจงบุคคลที่เกี่ยวของ 

ทราบ 

 

(นายนิตย พรหมประสิทธิ์) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง
1 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
2 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
3 นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
4 นายสราวุธ ยอดรักษ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
5 นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
6 นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
7 นางวาสนา สุขอุดม ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
8 นายกฤษฎา  รัตนสมบูรณ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
9 นางสาวณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
10 นางอัญชลี  กิ้มขู่ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
11 นางสาวโนรี อีซอ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
12 นางสาววิลาสินี  พรหมเจียม พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
13 นายกิตติ  วรพรรณ์ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
14 นายสรรเพชร  อักษรถึง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
15 นางสาวสิริธร เตียวโล่ พนักงานราชการ (ครูพีเ่ล้ียง) 
16 นายมูฮ ามัดไพซัน  มะเก๊ะ พนักงานราชการ (ครูพีเ่ล้ียง) 
17 นายธวัช เจริญสุข ลูกจ้างประจ า
18 นายจิตร ทองจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายวีรวัฒน์ จันทร์แดง ลูกจ้างชั่วคราว
20 นางดวงใจ เจริญสุข ลูกจ้างชั่วคราว

ขอเชญิเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัตงิำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต 
กิจกรรม 4.1 ให้บุคลำกรในสังกัด ร่วมกันปลูกตน้ไม ้“ท ำดเีพ่ือบ้ำน”

ในวันพุธ ที ่11 สิงหำคม 2564 เวลำ 08.30 น.
ณ บริเวณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
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ส่วนที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดบั  

  แผนระดบัที ่1 

  1. ยุทธศาสตรช์าต ิดา้น : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.1 ประเด็น : ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
   1.2 เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่ วมต่อต้านการทุจริต               
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  แผนระดบัที ่2 

  1. แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ 
   1.1 ประเด็น : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1.2 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1.3 ความสอดคล้องกับแผนแม่บท : โครงการมีแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับรวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
   1.4 แผนย่อยของแผนแม่บท : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    1.4.1 แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกของความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้          
ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉย อดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
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ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ด ีมีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
         1.4.2 เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
         1.4.3 ความสอดคล้องกับแผนย่อย : โครงการมีกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา คือสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา 
ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment:ITA) มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย    

1.5  ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
    1.5.1 ชื่อองค์ประกอบ (V) : พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
    1.5.2 ปัจจัย (F) : กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
  2. แผนการปฏริปูประเทศ 
   2.1 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2.2 เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
   2.3 เรื่อง : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   2.4 ประเด็นการปฏิรูป : ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ            
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการ                   
ทุจริตประพฤติ มิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง         
ผู้ชี้เบาะแสด้วย 
  3. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 
   3.1 เป้าหมายรวม : - 
   3.2 ยุทธศาสตร์ : ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    3.2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : - 
    3.2.2 แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
(ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ส่วนที ่ 2  รายละเอียดโครงการ 

 1. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerancw & Clean Thailand)” มีพันธกิจ         
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
คือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruqtion Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน          
การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง  
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันว่าด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ท าข้อตกลง
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือประสานความร่วมมือ 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ               
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการ
ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ เขตสุจริต) เพ่ือเป็นการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างมีพลวัตร ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ขึ้น 
 2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1            
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

      2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
      2.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 3. เป้าหมาย 
  3.1 เชงิปรมิาณ 
  (1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
จ านวน  90  คน 
     (2) ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด จ านวน  148  คน 
  3.2 เชงิคณุภาพ 
  (1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามกลยุทธ์
และจุดเน้นการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)  
     (2) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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 4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะท างานการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
1.1 ประชุมคณะทีมงานบริหารองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะท างาน ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3 ประชุมติดตามผู้รับผิดชอบ/คณะท างานและตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 
 
 

มิถุนายน 2564 
 
 
 

กรกฎาคม 2564 
 
 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 

 

 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

 
 

กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

 
กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

กิจกรรมที ่2 สร้างความตระหนักรู ้เขา้ใจ ในการป้องกนัการ
ทุจรติ ให้กบับุคลากร ใน สพป.นราธวิาส เขต 1                     
ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 

กรกฎาคม 2564 กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

กิจกรรมที ่3 ประชุมเชงิปฏบิตัิการวเิคราะหค์วามเสีย่งของงาน
ใน สพป.นราธวิาส เขต 1 ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 

กรกฎาคม 2564 กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

กิจกรรมที ่4 การเสริมสรา้งวฒันธรรมในองคก์ร คา่นยิม ในการ
ปฏบิตัิงานอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
4.1 ใหบุ้คลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ “ท าดีเพ่ือบ้าน” 
4.2 ใหบุ้คลากรในสังกัด ร่วมปลูกผักสวนครัว “เดินตามรอยพ่อ
..พ่อสอน..ให้พอเพียง” 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 

กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

กิจกรรมที ่5 กจิกรรมพฒันาเวบ็ไซตห์นว่ยงาน เพื่อรองรบัการ
ประเมนิ ITA Online 

มิถุนายน  – สิงหาคม 
2564 

กลุ่มDLICT 
(เจ้าภาพหลัก) 

กิจกรรมที ่6 ประชุมชีแ้จงบทบาทหนา้ที่และวธิีการการเขา้รับ
การประเมนิดา้นคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน 
ของ สพป.นราธวิาส เขต 1 ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
6.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและวิธีการ
การเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
6.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และ
วิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

มิถุนายน  – กรกฎาคม 
2564 

กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

กิจกรรมที ่7 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนนิงานโครงการฯ 
 

สิงหาคม 2564 กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 
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 5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 6. งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณจากหนว่ยงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                         
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
งบประมาณจ านวน  80,000 บาท 

 6.2  รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

กิจกรรมการด าเนนิการ ประเภทคา่ใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 

กจิกรรมที ่1 ประชมุคณะท างานการประเมนิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน              
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
๑.๑ ประชุมคณะทีมงานบริหารองค์กรเพื่อสร้างความ
เข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (จ านวน 26 คน , 
จ านวน 1 คร้ัง) 
   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (26 คน × 35 บาท × 1 มื้อ) 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร 
 
1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะท างาน              
(จ านวน 35 คน ,จ านวน 2 คร้ัง) 
   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (35 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร 
   -  ค่าวัสด ุ
 
1.3 ประชุมติดตามผู้รับผดิชอบ/คณะท างานและ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ข้ึนบนเวบ็ไซต์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
(จ านวน 35 คน ,จ านวน 2 คร้ัง) 
   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (35 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร 
   -  ค่าวัสด ุ

- 7,810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

910 
1,000 

 
 
 
 

2,450 
500 

 
 
 
 
 

 
 

2,450 
500 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,500 

10,810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

910 
1,000 

 
 
 
 

2,450 
500 

1,500 
 
 
 
 

 
 

2,450 
500 

1,500 
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กิจกรรมการด าเนนิการ ประเภทคา่ใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 

กจิกรรมที ่2 สรา้งความตระหนกัรู้ เขา้ใจ               
ในการป้องกนัการทจุรติ ใหก้บับคุลากร                    
ใน สพป.นราธวิาส เขต 1 ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
(บุคลากรในสังกัด จ านวน 90 คน แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 45 คน ระยะเวลา 1 วัน) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)    
   - ป้ายไวนลิ 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร 
   -  ค่าวัสด ุ

- 9,240 
 
 
 
 
 

3,150 
6,000 

90 

1,400 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,400 

10,640 
 
 
 
 
 

3,150 
6,000 

90 
1,4๐0 

กจิกรรมที ่3 ประชมุเชงิปฏบิตักิารวิเคราะห ์              
ความเสีย่งของงานใน สพป.นราธวิาส เขต 1                 
ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
(บุคลากรในสังกัด จ านวน 90 คน แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 45 คน ระยะเวลา 1 วัน)   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)       
  -  ค่าถ่ายเอกสาร 
  -  ค่าวัสด ุ
  - ป้ายไวนลิ 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,900 
 
 
 
 
 

3,150 
๗๕๐ 

 
2,000 

5,400 
 

 

 

 

5,400 

11,300 
 
 
 
 
 

3,150 
๗๕๐ 

5,400 
2,000 

กจิกรรมที ่4 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมในองค์กร 
คา่นยิม ในการปฏบิตังิานอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ 
ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
4.1 บุคลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้            
“ท าดีเพื่อบ้าน” (บุคลากรในสังกัด จ านวน 90 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 45 คน ระยะเวลา 1 วัน)   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)                
   - ค่าวัสด ุ
   - ป้ายไวนลิ 
 

4.2 บุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกผักสวนครัว                 
“เดินตามรอยพ่อ..พ่อสอน..ให้พอเพียง” (บุคลากรใน
สังกัด จ านวน 90 คน แบ่งเปน็ 2 กลุ่มกลุ่มละ 45 
คน ระยะเวลา 1 วัน)   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)                
   - ค่าวัสด ุ
   - ป้ายไวนลิ 

 7,800 
 
 
 
 
 

 
3,150 

 
750 

 

 
 
 
 
 

3,150 
 

750 

6,950 
 
 
 
 
 
 

 
5,300 

 
 

 
 
 
 
 

1,650 

14,750 
 
 
 
 
 

 
3,150 
5,300 
750 

 

 

 

3,150 
1,650 
750 
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หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กิจกรรมการด าเนนิการ ประเภทคา่ใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 

กจิกรรมที ่5 กจิกรรมพฒันาเวบ็ไซตห์นว่ยงาน         
เพือ่รองรบัการประเมนิ ITA Online 
   - ค่าโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ (2 ปี) 

- 2,500 
 

2,500 

 2,500 
 

2,500 

กจิกรรมที ่6 ประชมุชีแ้จงบทบาทหนา้ทีแ่ละวธิกีาร
การเขา้รบัการประเมนิดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนนิงาน ของ สพป.นราธวิาส เขต 1                 
ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 
6.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารโรงเรียน
และวิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  (บุคลากรในสังกดั จ านวน 100 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 50 คน ระยะเวลา 1 วัน)   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (50 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)    
  -  ค่าถ่ายเอกสาร 
  -  ค่าวัสด ุ
  - ป้ายไวนลิ 
 
6.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหนา้ที่ของบุคลากรในสังกัด 
และวิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
(บุคลากรในสังกัด จ านวน 80 คน แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 40 คน ระยะเวลา 1 วัน)   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (40 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)    
  -  ค่าถ่ายเอกสาร 
  -  ค่าวัสด ุ
  - ป้ายไวนลิ 

- 
 
 
 
 

 
 
 

 

13,440 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 
1,820 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 

2,800 
1,320 

 
2,000 

 

16,060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,780 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7,280 
 

29,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 
1,820 
8,780 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 

2,800 
1,320 
7,280 
2,000 

 
กจิกรรมที ่7 จดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการฯ  จ านวน 5 เลม่ คา่ใชจ้า่ย 
   - ค่าถ่ายเอกสาร 

- 500 
 

500 
 

 
 

500 
 

500 

รวม - 47,190 32,810 80,000 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 



 

ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น          
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพ    
ในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)  
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผล            
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคม และส่งเสริม 
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่
สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน  
การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ  
มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง 
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ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  
เพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผล          
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

 1. สถานที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตั้งอยู่  เลขที่ 222 หมู่ที่  10 ต าบลล าภู                

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์  96000 โทรศัพท์ 0 7353 2300,0 7353 2151                
โทรสาร 0 7353 2154 เว็บไซด์ http://www.narathiwat1.go.th 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม             
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด

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

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนนิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

                     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท าหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะก ากับดูแล ประสานส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการและ
สถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ต าแหน่ง จ านวน 
ป 2562 ป 2563 

บุคลากรในสถานศึกษา 2,933 2,932 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 144 148 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 4 
ครู 1,621 1,697 
ลูกจ้างประจ  า 58 56 
พน ักงานราชการ 483 484 
ลูกจ้างช ั่วคราว 599 528 
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายช ั่วโมง) 24 15 
บุคลากรในส านักงาน 60 63 
ผู้อ านวยการส าน ักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  1 - 
รองผู้อ านวยการส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ้ 1 3 
ศึกษาน ิเทศก 13 14 
บ ุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 33 38 
ลูกจ้างประจ  า 4 4 
พน ักงานราชการ 1 2 
ลูกจ้างช ั่วคราว 7 2 
รวมทั้งส ิ้น 2,993 2,995 

 

2. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           
นราธิวาส เขต 1 

 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 แยกรายละเอียดตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 ก.ย. 63) 

 3. เขตพื้นที่บริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) 
จ านวนต าบล จ านวนเทศบาล/อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมืองนราธิวาส 305.115 7 62 2 5 
ยี่งอ 200.516 6 40 2 6 
บาเจาะ 171.680 6 50 1 6 
รือเสาะ 468.324 9 72 1 9 
ศรีสาคร 500.100 6 35 1 6 
รวม 1,645.735 34 259 7 32 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาสและส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
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อ าเภอ 
จ านวนโรงเรยีน 

ประถมศึกษา 
(อ.1-ป.6) 

ขยายโอกาสฯ 
(อ.1-ม.3) 

รวม 

เมอืงนราธิวาส 34 6 40 
ยี่งอ 23 - 23 
บาเจาะ 25 2 27 
รือเสาะ 35 5 40 
ศรีสาคร 16 2 18 
รวม 133 15 148 

 

 

ขนาดโรงเรียน ปการศ ึกษา 
2562 2563 

ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน) 38 37 
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 104 104 
ขนาดใหญ (นักเรียน 601-1,500 คน) 6 7 
ขนาดใหญพ ิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป) - - 

รวม 148 148 
 

  
 4. ข้อมูลด้านการศึกษา 

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอและประเภทโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ทีม่า : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63) 
 
 

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-2563 
 

  
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63) 
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ชั้น/นักเร ียน ปการศ ึกษา 
2560 2561 2562 

ประถมศึกษาปีที่    

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 3,951 3,816 3,890 
จ านวนน ักเรียนที่จบการศึกษา  3,858 3,753 3,845 
คิดเป็นร้อยละ 97.65 98.35 98.84 
จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ  3,858 3,753 3,845 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

ม ัธยมศึกษาปีที่  ่   

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 276 333 309 
จ านวนน ักเรียนที่จบการศึกษา  228 293 273 
คิดเป็นร้อยละ 82.61 88.99 88.35 
จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ  221 280 264 
คิดเป็นร้อยละ 96.93 95.56 96.70 

 

 
จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา และอัตราการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 พ.ค. 63) 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร 
(Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์
เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์ กร 
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ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่ จะเกิด 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 83.99 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 98.21 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 43.75 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558  - - 
2559 90.73 เพ่ิมข้ึน +12.11  
2560 91.40 เพ่ิมข้ึน +0.67  
2561 85.77 ลดลง -5.63  
2562 80.36 ลดลง -5.51  
2563 83.99 เพ่ิมข้ึน +3.63 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน            
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.21 A A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 87.54 A   ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 96.23 A A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.01 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.66 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 96.97 A A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.72 A A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 95.33 A A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 92.78 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น               
(มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) มีดังนี้ 

2. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระส าคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่ นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรง งาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
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 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้ องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

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

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง  ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่ วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  73 
คะแนน 
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1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

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

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และ การปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
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และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

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

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

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ทีม่ีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หนว่ยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระท า
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

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

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต             
โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

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

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ                   
มีสมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทจุริต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย  ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต  และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาล                      
ในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ             
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ 
มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น 
“มนุษย์ที่สมบูรณ”์ ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ 
เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคม            
ที่มีความสมานฉันท ์(Harmony)  
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

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

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ  

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

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

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

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

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

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

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

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต                   
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

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

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

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

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

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

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

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

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย  
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

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

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 
 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ - การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

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

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

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

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

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

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

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

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  
จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 38 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 39 
 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

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

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

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

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 40 
 
 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย  
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
แผนงาน บรูณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสถานศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หนว่ยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

1. เหตผุลความจ าเปน็ 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน  31,487 คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
          จ านวน   2,946  คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน   148  โรงเรียน 
ประกอบด้วย 
 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน        1 โรง 
 2) โรงเรียนสุจริต เครือข่ายร้อยละ 10    จ านวน       15 โรง 
 3) โรงเรียนสุจริต เครอืข่ายร้อยละ 20    จ านวน       30 โรง 
 4) โรงเรียนสุจริต เครือข่ายร้อยละ 30    จ านวน       44 โรง 
 5) โรงเรียนสุจริต เครือข่ายร้อยละ 40     จ านวน       58 โรง 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  
 

คน 444 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  
 

คน 444 5,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานบริษัทสร้างการดี 
สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนทีด่ าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการบริษัท
สร้างการ และ
ค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลก าไรในการท า
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

โรงเรียน 148 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึก
สาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่
อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ 
 
 

คน 148 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จ านวนโรงเรยีน 
ที่ด าเนินกิจกรรม
สร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project 
Citizen) 
 
 

โรงเรียน 1 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่
สังคม 
 

ผลงาน 148 5,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่น า
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 148 15,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรยีนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลการจัดการเรยีน
การสอนโดยการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษาและสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได ้
 
 
 
 
 

โรงเรียน 148 15,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

9. การติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียน
ที่น าหลักสตูร 
ต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการสรา้ง
ความตระหนักรู้            
ในการป้องกัน 
การทุจริต มคี่านิยม
ร่วมต้านทุจริต มี
จิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 10,000       
 

  กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรยีนที ่
มีการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรยีนด้วย
ความโปร่งใส และ 
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต  

โรงเรียน 1 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรยีน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจรติ   

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
การบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน 
ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนเกดิ
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 

ผลงาน 
 

148 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนิน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 
 
 
 
 

โรงเรียน 148 10,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 

ร้อยละ 100 150,000 
 

        กลุ่ม
อ านวยการ 

13.1 กิจกรรมสรา้ง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
     1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 

 
 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

 

 
 
 

100 
 
 
 
 

 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 

 

 

         
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

     2) กิจกรรมประชุมช้ีแจง
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
ตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี 2564 
     3) กิจกรรมจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปี 
2564 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้             
ในการป้องกัน               
การทุจริต 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

100 
 
 
 

35,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 
     1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“เขตสุจริตไม่คิดคอรัปช่ัน” 
และกิจกรรมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

40,000 

          
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

13.3 กิจกรรมสรา้งจิตส านึก
สาธารณะ  
    1) กิจกรรมท าดเีพื่อสังคม
การช่วยเหลือแบ่งปันและการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 

 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
จิตส านึกสาธารณะ
ช่วยเหลือแบ่งปันท า
ความดีเพื่อสังคม 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

40,000 

          
 

กลุ่ม
อ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
     1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการกระท าท่ีถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

25,000 

          
 
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

เครื่องมือ 3 10,000          กลุ่ม
อ านวยการ 

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับ
การประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซต์
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรบั
การประเมิน ITA 
 
 

ร้อยละ 100 10,000          กลุ่ม DLICT 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  95 10,000          กลุ่ม
อ านวยการ 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  95 50,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

รวม 330,000           
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที/่พืน้ทีด่ าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การตดิตามประเมนิผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต มีธรรมาภิบาล 
เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ :  1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและ              
ความโปร่งใสในการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร
และสาธารณชนให้เกดิความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต                   
ให้ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 

40,000 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่างผล 
ประโยชนส์่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

65,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจ าปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

65,000 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

10,000 
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- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ าปี 2564 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.  กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้                
ในการป้องกันการทุจริต 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ           
เพื่อประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมประชุมช้ีแจงแนวทาง        
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและเตรยีม               
ความพร้อมตอบแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ประจ าปี 2564 
 

- กิจกรรมจัดท าแผนปฏบิัติการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตประจ าปี 
2564 

 
 
ร้อยละ 100 ของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วม           
การประชุมรับทราบ
เจตนารมณ์และนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
ค่าคะแนนเฉลี่ย                   
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

 
 
บุคลากรทุกระดับ 
รับทราบเจตนารมณ์และ
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

35,000 

       
 
กลุ่มอ านวยการ
และบุคลากร         
ในสังกัด 
 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร         
ในสังกัด 

2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต ประชุมเชิงปฏิบัติการ          
“เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปช่ัน” และ
กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วประชุม 
มีความตระหนักรับรู้และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิคมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจรติ 
สามารถด ารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมเีกียรติภูม ิ

40,000       กลุ่มอ านวยการ
และบุคลากร         
ในสังกัด 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
- กิจกรรมท าดเีพื่อสังคมการช่วยเหลือ
แบ่งปันและการต่อต้านการทุจริต             
ในองค์กร 
 

ร้อยละ 100 ของจ านวน
ครูและบุคลากรในสังกัด
ที่เข้าร่วมกิจกรรม                 
มีความตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกฝัง                
ให้มีทัศนคติและค่านิยม
ที่ไม่ยอมรับการทุจริต 
 

บุคลากรใน สพป.
นราธิวาส เขต 1             
ได้ร่วมท ากิจกรรมความดี 
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน
และลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยดึหลักพอเพียง               
มีวินัย สุจรติ                        
จิตสาธารณะ 

40,000       กลุ่มอ านวยการ
และบุคลากร         
ในสังกัด 
 

4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
     1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนัก
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรม 
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี                    
มีคุณธรรม จริยธรรม           
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 

25,000       กลุ่มอ านวยการ
และบุคลากร         
ในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   

 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

100,000  

 1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และ
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

30,000  

 1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน                    
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

5,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน                 
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
 
 
 

5,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 5,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 5,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ                 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 

5,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 

  

 2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 15,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 
 
 
 

15,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 10,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
 

  

 3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส 10,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
 4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต   
 4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต   10,000 กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
 4.2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
 
 
 

10,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                   
ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

  

 5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                             
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

  
 

 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 150,000  
 5.1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต   
 5.1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
10,000 กลุ่มอ านวยการ 

 5.1.2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเตรียมความพร้อมตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี 2564 

35,000 กลุม่อ านวยการ 

 -  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 -  การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 -  การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 -  การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม   
 -  การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 - การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 5.1.3 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรประจ าปี 2564 - กลุ่มอ านวยการ 
 5.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 40,000 กลุ่มอ านวยการ 
 5.3 กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 40,000 กลุ่มอ านวยการ 
 
 

 

5.4 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

25,000 กลุ่มอ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) 

  

 6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000  
 6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA 10,000  
 6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10,000  
 6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000  
    

รวมทั้งสิ้น 330,000  
 
   
 
 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
         (นางสาววิลาสินี พรหมเจียม)       (นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์) 
           ต าแหน่ง พนักงานราชการ    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
       
 
 
 

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
            (                                           ) 

 ต าแหน่ง                                                 . 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 



 
 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 




