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การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูณ์ เขต 1 ออนไลน ์

(Integrity and Transparency Assessment Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

................... 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูณ์ เขต 1 ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 

1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ 

สินทรัพย์ 
4. ข้อปฏิบัติ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์
5. มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี 
6. มาตรการป้องกันการรับสินบน  กลุ่มกฎหมายและคดี 
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

กลุ่มกฎหมายและคด ี
    



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การกำกับ
ติดตาม 

(1)มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตที่ถูกต้อง 

กฎหมาย
และคดี 

 -รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ       
สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

(2)  ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  ดังนี้ 

2.1 ประชุมสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT)โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) การสร้างการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
2.2 ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในรายงานผลแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
 

จัดประชุมสร้างความเข้าใจใน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

อำนวยการ 

(3)จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ต่างๆ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต/กำหดนมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน  

กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 

(4)ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
 

อำนวยการ
และ DLICT 

(5)การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่าง
ถูกต้องตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่อ
อย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการจัดทำประกาศ
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ 

กฎหมาย
และคดี 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การกำกับ
ติดตาม 

(6)ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการ
ดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
ติดตาม  
-ประชุมคณะกรรมการฯ 
-ประชุมซักซ้อมการกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แนว
ทางการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การดำเนินงานขอ 
โรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทาง 
-กำกับติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไป
ตามแนวทางการดำเนินงานฯ 

กลุ่ม
นโยบายและ
แผน,  
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์, 
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน, 
กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี 
 

(7)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

กฎหมาย
และคดี 

(8)มีการมอบหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1)สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและ
การทำงาน 
(2)ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุม
เรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมิน เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก
ให้กับผอ.กลุ่มหน่วย 

บริหาร
บุคคล 

(9)ประชุมเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของแต่ละกลุ่มงาน    

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
กำหนดให้มีการประชุมเพื่อ 
ร่วมกันวิเคราะห์ว่างานใดมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใด
ของแต่ละกลุ่มงาน 
และการนำผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน ประจำปี

กลุ่ม
อำนวยการ
และทุกกลุ่ม
ที่เก่ียวข้อง 

 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การกำกับ
ติดตาม 

งบประมาณ พ.ศ.2563    
(ITA Online 2020) ไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
 





แผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

  



 

คำนำ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก  

3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  

3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่ง

ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางล บ 

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 

104 ของโลก จากจำนวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้ เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 

อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ 

หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต

ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม

การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  

โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ

กำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อย

ละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่

ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน



ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน 

การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงาน 

ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ  

มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการ

ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง

การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความ

เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ

สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0  

โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก

ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 

และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 

ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) 
ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยาย
ผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 



โปร่งใสตรวจสอบได้ด้ วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ  ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น

แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 

การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร 

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  

การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 



 3) การใช้อำนาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 96.35 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  (ลำดับ31จาก 225 เขต ) โดย ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน,ตัวชี้วัด



ประสิทธิภาพการสื่อสารและ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนต่ำ
กว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 90.56 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ คะแนน พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน 
2558 80.41 -  
2559 84.04 เพ่ิมข้ึน            +3.63 
2560 85.11 เพ่ิมข้ึน +0.22 
2561 81.65 ลดลง -7.24 
2562 91.12 เพ่ิมข้ึน +9.47 
2563 96.35 เพ่ิมข้ึน +5.23 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.57 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 90.98 A ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 96 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 92.81 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.23 A ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงการทำงาน 100 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.56 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 



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

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วดัที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90.5) มีดังนี้ 

1.การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. 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 (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“บุคคลมีหน้าที่  ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต  และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 

ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

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

ความสัมพันธ์กบัประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 



 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิ ตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 



 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา



หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้ างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ.  2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 



4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง ๆ  ในสั งคมร่วมมือกัน ในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 



การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่ สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทกุหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 



1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝั ง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเส ริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

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

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 



5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
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 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทำ
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  



1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ น ตอนการดำเนิ น การ 
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 

กระบวนการดำเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ไม่เลือกปฏิบัติ ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร

จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย  ในยุทธศาสตร์นี้   

ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา

ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ

การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 

ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้   

การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 



 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ปลู กฝั งจิ ตสาธารณะ ยึดประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นที่ ตั้ งมีความซื่ อสั ตย์  สุ จริต  มี วินั ย  มีคุณ ธรรมจริยธรรม  



มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี  คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 

 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 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ  

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 

ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  

เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ 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 

 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รั ฐ 

การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  

มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 
4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้ เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย  

ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่ งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งป้องกันการทุจริต  

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 

ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  

โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

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

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ  

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  

จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  

และเกรงกลัวทีจ่ะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

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

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. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิ ธีการสำรวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง  
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
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 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  

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

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 



 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. เหตุผลความจำเป็น 



ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุ กภาคส่วนแบบบูรณาการ 

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 (ยุทธศาสตร์การปลู กฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง  

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  



ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. บุคลากรทางการศึกษา     จำนวน 78    คน 
 2     ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู โรงเรียนละ 1 คน  จำนวน  262  คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

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 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

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

ร้อยละ 85 72,200 
 

        กลุ่ม
อำนวยการ 

กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 
สร้างสื่อประชาสมัพันธ์
แนวทางสร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วม

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู ้

ร้อยละ 90 58,950  
 

       กลุ่ม
อำนวยการ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

เป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการ
ทุจริต เช่น  สื่อประชาสัมพันธ์ 
วารสาร 
กิจกรรมสร้างจติสำนึก
สาธารณะ  
ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพื่อ
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลักพอเพียง มี
วินัย สุจริต จติสาธารณะ 

ส่งเสริมกิจกรรมทำ
ความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยดึหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจรติ จิต
สาธารณะ 

ร้อยละ 90 -  
 

       ทุ ก ก ลุ่ ม ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2564  

คะแนน  85 68,850  
 

       กลุ่ม
อำนวยการ
และกลุม่ที่
เกี่ยวข้อง 

รวม 200,000           

 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์  

(ITA Online) (ไมน่้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

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

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์กำหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตสำนึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 

บูรณาการ
ร่วมกับ

กิจกรรมที่ 3 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 

72,200 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

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

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถนำความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจำปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

68,850 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจำปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- 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 

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

58,950 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจำาปี 2564 
 
 

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

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 

- 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. การประกาศเจตนารมณ์/
กำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัตเิกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 
 
 
 

ร้อยละของความ สำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัต ิ

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำนึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

-      
 

    กลุ่มงาน
อำนวยการ 
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2.ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมการต่อต้านและไม่
ทนต่อการต่อการทุจริต   
2.1จัดเสวนา “เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน” 
2.2  ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามมารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การกระทำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
-การสร้างความรับรูเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับจ้า
ราชการใหม่ 

1.ร้อยละของจำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจรติ 
2.ร้อยละของจำนวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

. บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำนึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

72,200          กลุ่มงาน
อำนวยการ 
 

3. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความ

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 

68,850          กลุ่มอำนวยการ
และกลุ่มที่เกยีว
ข้อง 
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พร้อมการเปดิเผยข้อมูล 
(Open Data) 
ประจำปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 

(CPI) ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 
เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชาสมัพันธ์

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและสาธารณชน
ให้ เกิ ดความ เช่ือมั่ น ใน
กระบวนการท่างาน ด้าน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

58,950          กลุ่มอำนวยการ
และกลุ่มที่เกยีว
ข้อง 
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ช่องทางการร้องเรียน 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION JOURNAL 
ประจำาปี 2564 
 

 
 

 
 

 แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 

- กลุ่มอำนวยการ 

 2. โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ บูรณาการร่วมกันกับ กลุ่มอำนวยการ 
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ทุจริต โครงการที่ 3 
 - กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"   
 3. โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
72,200 กลุ่มอำนวยการ 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"   
 - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่   
 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต - กลุ่มอำนวยการ 
 กิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะ   
 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

68,850 กลุ่มอำนวยการ
และกลุ่มที่เก่ียวข้อง 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 -  การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 -  การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   



55 
 

 -  การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 -  การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน   
 -  การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม   
 -  การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 58,950 กลุ่มอำนวยการ

และกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
 - กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริม

จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
  

 โครงการ/กิจการม  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ งในการต่อต้านการทุจริต เช่น สื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ,โรลอัพ “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใสไร้ทุจริต Zero 
Corruption  ,วารสาร ZERO CORRUPTION JOURNAL ประจำปี 2564. 

  

    
รวมทั้งสิ้น 200,000  

 
 

  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
     (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต)       (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 
    ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                    ตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

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

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประชุมสร้างความรู้ความใจร่วมกันของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย 
และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุม 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4167033170009680/ 

 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4167033170009680/?__cft__%5b0%5d=AZW0g0iK3eiaAGv4C0nBdxiEelm6B7QVdeUwZz1v8_aA2EO8gJvu86XEOtR4_mfhd1E9bqFP8vvp-LN4VVXgrjKhC1bwqKWZo_pPuy0XMl4wyhdjFZWm7ulQjW2-KOQ2TycR6qIEJNl_kAUS6QCiYVDt&__tn__=-UK-R


 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่  14  มิถุนายน  2564 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 14 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจนัทร์ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน

การประชุมสร้างความเขา้ใจกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงลูกจา้ง จ านวน 3 เร่ือง หวงัยกระดบัคุณภาพการด าเนินการให้สูงข้ึน 

การประชุมน้ีจดัข้ึนท่ีห้องประชุมมะขามหวาน  

การประชุมดงักล่าว ไดด้ าเนินการต่อเน่ืองจากการประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 11 มิถุนายน 2564 แต่เน่ืองจากมีรายละเอียดในการด าเนินการเป็นจ านวน
มาก ส่งผลให้ตอ้งมีการประชุมสร้างความเขา้ใจเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมเน้ือหา แนะน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ส าหรับเร่ืองท่ีมีการด าเนินการ สร้างความเขา้ใจ ทั้ง 3 เร่ืองไดแ้ก่ เร่ืองท่ี 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การช้ีแจงการตอบแบบวดัการรับรู้ : ITA) เร่ืองท่ี 2 ลกัษณะส าคญัขององคก์ร (PMQA) 

และเร่ืองท่ี 3 การประเมินองคก์รคุณธรรมตน้แบบปี 2564 

ติดตามประมวลภาพส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไซต ์facebook เวบ็ลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/41741756
22628768/ 

 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4174175622628768/?__cft__%5b0%5d=AZVCAjSd4e5dtj_FxnqYpqnxAF5MFbnGGxWqZlxJ4LDe_WAi4lBZOQKPgYUDWYaKLElt_TzP85qlXkyBidNbxrWdl1s1fHXRKfTi64vG5GdrUSmiIXNGFCrDRSEBMCtSsgLoGYNL0HHBiUynHuqWuVTB&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4174175622628768/?__cft__%5b0%5d=AZVCAjSd4e5dtj_FxnqYpqnxAF5MFbnGGxWqZlxJ4LDe_WAi4lBZOQKPgYUDWYaKLElt_TzP85qlXkyBidNbxrWdl1s1fHXRKfTi64vG5GdrUSmiIXNGFCrDRSEBMCtSsgLoGYNL0HHBiUynHuqWuVTB&__tn__=-UK-R


 

 

 

 



วันที่  28  มิถุนายน  2564 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ตามแนวทางโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
เป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีกรอบการประเมิน 
10 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ได้ดำเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยการปฏิบัติหน้าที่ 
ใช้งบประมาณ ใช้อำนาจ ให้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต โดยมี
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัด
การรับรู้ของมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งต้องตอบแบบวัด
การรับการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4210953812284282/ 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4210953812284282/?__cft__%5b0%5d=AZUC5q3FiwJ3JPjlUjMssPYisHbuWRywYhrUiXO-hy4HCksFutxk6cBH6QKIEd5gpPg7-o7c049f00b_yCpwhlxud6T1X9AqnX3Nx0YTq05k52vIA11IWfueSnDP_U46YgrMbWJB-SH2zHrg2Ax8njW1&__tn__=-UK-R


 

 



วันที่  6  กรกฎาคม  2564 

เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายบรรเจิด กลิ่น
จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
ขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง โดย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เน้นย้ำ
ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเงื่อนไขท่ีกำหนด และกรอบเวลาที่ได้ร่วมกันกำหนดต่อไป 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก # Tiktok เว็บลิงค์ https://vt.tiktok.com/ZGJkhMFew/ 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ยูทูป #Youtube เว็บลิงค์ https://youtu.be/tCzLFeOTLDs 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ อินสตาแกรม # Instagram เว็บลิงค ์
https://www.instagram.com/p/CRAmldcs06y/... 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค #Facebook เว็บลิงค ์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4233770643335932/ 

 
         

 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FZGJkhMFew%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tzYvz7c2AHO_wy_KfnsMcxMJ2wp__nveR63WkqGB5lx9RXI-n9Fuhc_Y&h=AT3FzD00DY8MxUbxYqA7ukMa5Wkdvmb8XRZAuz3c5VgfpPjbfJa05unloKFypiGRYZTDO-_0PY3CiLuqSntLhHNI2-E7G4vIm2a8wSoiP28Pt7pbBuvWfwIEIYoEyzHj663G&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iFdW723lilWH0MT4cNE6IUdif0FaCBUlDLt2CgpueQuPGKDc3R2uxulsSbQXNidOy0p4r9DFqsivcv7wQzO9PAgBY8VOQLRBFEWt2ff3S89EN96K7XnU5vYzRepCrCqdCTrZ__aDLsGx8Xdi_fRDsc-b7M-_17EQ_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtCzLFeOTLDs%3Ffbclid%3DIwAR3yGmngLrtFzoFGJqaFeOJZ_2KP6pLFxp8nNc6wxGO1FLSXQBTB6W0r9cc&h=AT3icuwRO4h6C3hDQhsd0Pbt-lmCIkUstLRfsyWv-6756Y4aeFjFBcOtrFb092n5nLfG7m7Cvde_PSZkANBW5kevKP0yb2jFB3OnQCsF9niaiH2_iF7d8_Ss9ULEkCEa05hB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iFdW723lilWH0MT4cNE6IUdif0FaCBUlDLt2CgpueQuPGKDc3R2uxulsSbQXNidOy0p4r9DFqsivcv7wQzO9PAgBY8VOQLRBFEWt2ff3S89EN96K7XnU5vYzRepCrCqdCTrZ__aDLsGx8Xdi_fRDsc-b7M-_17EQ_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCRAmldcs06y%2F%3Futm_medium%3Dshare_sheet%26fbclid%3DIwAR1WkxBOvNX7Zp8mVNpIfrfrvAQBlP-5rk_Zt6oqt7AJHrMXfcDss00oJ54&h=AT1Hl-Ub9KOOcnTvcnOBVo4jqYOiAeAclu8pNsMW7OA3BcKt9nuu1eqz6e4ac2s6XUhU8q_YSxhm7wIBJhvnAsALIKrtQGJc9U8LId3fQVps99i9mG2ZRKb9jzivp3g6_pJv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iFdW723lilWH0MT4cNE6IUdif0FaCBUlDLt2CgpueQuPGKDc3R2uxulsSbQXNidOy0p4r9DFqsivcv7wQzO9PAgBY8VOQLRBFEWt2ff3S89EN96K7XnU5vYzRepCrCqdCTrZ__aDLsGx8Xdi_fRDsc-b7M-_17EQ_
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4233770643335932/?__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873864987459&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873864987459&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874031654109&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874031654109&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R


 

 
 

 



14  กรกฎาคม  2564 
เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายบรรเจิด กลิ่น
จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
ขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ โดย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้
ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการนำเสนอข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว  
ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไข เพ่ือเกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้
ดำเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ตามลำดับ สำหรับการดำเนินการในวันนี้ใกล้ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตาม
เงื่อนไข และระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค #Facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4256183201094676/ 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไซตต๊ิ์กต๊อก # Tiktok เวบ็ลิงค ์https://vt.tiktok.com/ZGJBr6S1p/ 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไซตย์ทููป #Youtube เวบ็ลิงค ์https://youtu.be/wZlvMFQkT0w 
ติดตามประมวลภาพส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไซต ์อินสตาแกรม # Instagram เวบ็ลิงค ์
https://www.instagram.com/p/CRUJbB_MMSG/... 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4256183201094676/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FZGJBr6S1p%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mELb3MK8NNaUOagrin7SeAZ2rZuP6yTqUIMH-PsgChuNzrbEcTdLGmCc&h=AT0yxnvZK6ZxnJb3BQqObJkFwQgM8VTqFMVKBeqNy0ZTTqVkJ45EsoufMIV5L9D2bMvRh18V_narTHcPw2h1NVcK5rRahceRir4jfkN6HGmrePADm_PqTMTxvyeBJNBjF3c4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kkz-71kWJPkjkgWJzZhw3LLjzpiAkFeHby-o3DiG86w7G5-DqjyU3b4WJ1OQi9Mp4pvpD_NFR4W4SOsh9LK3Y2V_t-7bd-qmtcB7fNqOKldNX9obYVt5Wev2ZlDTEhlII6OiWwGsD2ARJL6W6txQzTJjgfNlLPfGb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwZlvMFQkT0w%3Ffbclid%3DIwAR3PtGWALO3llR6jUs2q4BEPmf5FQkO67ROZmkoUfAmdnLVCB3hvpHGtG0w&h=AT385lQgb_ruPGnMPahjPpWWWpvbii1c4mmuoQeIEenXUKuamE8mTJzM6kvVe9uKr1wdCWUuweUPb_X5g7wN2Y0CdK0BzHOxISw6FExFCE1Ia0cSim5v9wzDr9YRNAaVDMJ-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kkz-71kWJPkjkgWJzZhw3LLjzpiAkFeHby-o3DiG86w7G5-DqjyU3b4WJ1OQi9Mp4pvpD_NFR4W4SOsh9LK3Y2V_t-7bd-qmtcB7fNqOKldNX9obYVt5Wev2ZlDTEhlII6OiWwGsD2ARJL6W6txQzTJjgfNlLPfGb
https://www.instagram.com/p/CRUJbB_MMSG/?utm_medium=share_sheet&fbclid=IwAR3QyMCA_qlr0FkYH6Rlvffy4g2_6ZuUOav7SRXFKPWOfwLaf3SG0OFfKbo


 

 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874238320755&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874238320755&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R


 

 



 

  
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

เร่ือง  มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

................................................................................... 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ราชการด้วยความซื้อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาธิบาล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่  และให้ความสำคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงกำหนดมาตรการการบริหารงาน
ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ    เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นไปอย่าง
คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ  โดยมีมาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  ดังนี ้

1. มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ    
  ข้อ 1 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด  
  ข้อ 2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก       
   ข้อ 3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สงูสุดของทางราชการ  
  ข้อ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืดหลักความประหยัด  
  ข้อ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทาง 
ราชการด้วย  
  ข้อ 6 ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
  ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ  

  2.1. การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพยส์ินทาง 
ราชการเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่น บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 จะต้องไม่ใช้ทรัพยส์ินของทาง ราชการเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้สำนักงานฯ เสียหายหรือเสีย
ประโยชน์ เชน่  
        - การใช้วัสดหุรือเครื่องใช้สำนักงานตา่ง ๆ ในเร่ืองอื่นที่ไมใ่ช่งานราชการหรือนำกลบัไปใชเ้ป็น
การส่วนตัว เชน่ ซอง กระดาษ ผ้าเทป ที่เยบ็กระดาษ โทรศัพท ์เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
       - การขอใช้รถราชการในธุระส่วนตวั  
       - การที่ผู้มีหน้าที่ขบัรถยนตข์องส่วนราชการนำน้ำมนัในรถไปขาย  และนำเงนิมาไว้ใช้จา่ย  
ส่วนตน ทำให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ำมนัรถมากกว่าที่ควรจะเปน็     

                                                                                              /2.2. การอาศัยโอกาสรับ............       
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  2.2. การอาศัยโอกาสรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จะต้องไม่รับสินบน  ของขวัญ ความสะดวก- 
สบาย หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกินความ เหมาะสมและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏบิัติหน้าที่ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์
หรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น  
    - การรับของขวัญจากบริษัทเอกชนเพื่อช่วยให้บริษัทชนะการประมูลได้รบังานโครงการ ขนาดใหญ่
ของหน่วยงาน  
  - การเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัท  ร้านค้า  ผูป้ระกอบการ และได้รับการตอบแทนในลักษณะความ
บันเทิงในรปูแบบต่างๆ     
  - การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ โดยอา้งว่าจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕64 

 

                                                                      

                               (นายบรรเจิด   กลิ่นจันทร์) 
                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
ข้อตกลงแนวทางในการยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 

 ---------------------------------- 
           ข้อตกลงในการยืมใชพ้ัสดุครุภัณฑ์ 
           1.ข้อปฏิบัติของกลุ่ม / หน่วย ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
   1.1  แนวทางการบริหารงานกลุม่ / หน่วย ของผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
                1.1.1  กลุ่ม / หน่วย  มอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่ม ฯ ทำหน้าที่ควบคุม และดูแลพสัดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความครอบครอง (ประจำกลุ่ม /หน่วย)  ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สดุ  
                            1.1.2  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องจัดเก็บ ดแูลและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑเ์สมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”    
                            1.1.3  กรณีพัสดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม / หน่วย  หมดความจำเปน็ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์  หรือชำรุด 
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  สิน้เปลืองงบประมาณ    ให้บันทึกสง่คืนพสัดุครุภัณฑ์ไปยังงานพสัดุ 
เพื่อดำเนินการขอจำหน่ายพสัดคุรุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติดงักล่าวและแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้องต่อไป  และใช้เปน็ข้อมูลในการของบประมาณครุภัณฑ์
ทดแทน 
 
                    1.2  การใช้งานและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑ์ทีย่ืมใช้ 
                          1.2.1  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องทำการบำรงุรักษาพัสดุครุภัณฑ์ที่ยืมใช้เสมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”   หากไมส่ามารถดำเนินการบำรุงรักษาตอ่ได้  ให้แจ้งงานพสัดุเพื่อดำเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
                          1.2.2  ในกรณีที่พัสดุ ครุภัณฑ์เกิดการเสียหายเนื่องจากความประมาทเลนิเล่อหรือใช้อย่างไม่ถูกวิธี 
หรือสูญหายขณะใช้ ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์นั้นจะต้องรับผิดชอบเป็นผูช้ดใช้คา่เสียหายตามสมควรแก่กรณี 
 
           2. ข้อปฏิบัติของการควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ 
                     2.1   จะดำเนินการตรวจสอบพสัดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม  ในการตรวจสอบพัสดปุระจำปี   
                     2.2   การควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ในส่วนของห้องประชุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  กำหนดให้มีการควบคุมดูแลรับผิดชอบดังนี ้
                           2.2.1   ห้องประชุมมะขามหวาน   ,  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ (เธียเตอร์)  ,  โดม 
มอบให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.2   ห้องประชุมศรีชมภู    มอบให้หน่วยส่วนช่วยอำนวยการ   เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.3   ห้องประชุม AOC  , ห้องประชมุคอมพิวเตอร์   มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.4   ห้องประชุมนำ้ผึ้ง  มอบให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.5   ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล   มอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                    2.3  ให้ผู้ควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์  ตามข้อ 2.2  ปฏิบัติตามข้อ 1.1 – 1.2 โดยอนุโลม 



 
 
                 
                                     
               

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 
คำนำ 

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการ 
ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ เนื่องจากคู่มือฉบับนี้ได้อธิบายขั้นตอน
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้  
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ของผู้รับบริการต่อไป 
 
 

          กลุ่มกฎหมายและคดี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
ด้วยระบบคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือน ำไปสู่ 
การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึกป้องกันปราบปราม และสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการดำเนินการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์
  ในการบริหารราชการการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจส่งผลให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
หรือบุคคลอ่ืนสามารถแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพ่ือจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ได้ข้อยุติเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้พบเห็นการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้ เข้าใจกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการ การส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้มีมาตรฐานในการร้องเรียนไปในแนวทางเดียวกัน 

หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
(๑) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องระบุชื่อ - สกุล จริง ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

สําหรับติดต่อกลับของผู้ร้องเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบว่าผู้ร้องเป็นผู้มีตัวตนจริ งมิใช่การร้องเรียนโดย 
กลั่นแกล้งบุคคลใดและเพ่ือประโยชน์ในการตอบกลับแจ้งผลการพิจารณา 

     กรณีที่เป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยไม่ระบุชื่อ - สกุลจริงของผู้ร้องจะต้องปรากฏว่ารายละเอียด  
ของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องมีความชัดเจน และมีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะนําสืบหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือดําเนินการต่อไปได้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะมีลักษณะบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งพร้อมหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่รับ
หรือไม่รับไว้พิจารณา 

(๒) ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ถูกต้องเป็นจริง
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเพ่ือการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงการจัดส่งเอกสารหรือการกระทําใดๆ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า 
ผู้ร้อง เป็นผู้มีตัวตนจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีกรณีการร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
โดยกลั่นแกล้งบุคคลใดและเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งพร้อมหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ที่ นร ๐๒๐๖/ว๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

          (๓) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่จะรับพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อม 
ที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่จะนําสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการต่อไปได้เท่านั้น 

(๔) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพไม่ใช้คําพูดที่มีลักษณะเป็นการส่อเสียด  
หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือใส่ร้ายผู้อ่ืนโดยปราศจากมูลความจริง 
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(5) เรื่องที่อาจนํามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ต้องเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
          (6) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องระบุชื่อบุคคลที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ , ข้อเท็จจริง 
อันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข ์, พร้อมทั้งระบุพยานหลักฐานประกอบเท่าที่มี 
            (๗) ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง โดยผู้ร้องต้อง
รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ผู้ใดนําความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทํา ให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหายผู้นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และจะต้องถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีเป็น
ข้าราชการ 
            (๘) ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
ต่อสาธารณชน เว้นแต่การเปิดเผยในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้เปิดเผยหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสั่งให้เปิดเผย
ตามกฎหมาย 

ช่องทางการร้องเรียน 

การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ผู้ร้องเรียนสามารถดำเนินการร้องเรียนตามช่องทางที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดไว้สำหรับการร้องเรียน 
จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1 เลขที่  126 หมู่ที่  11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 (เฉพาะในวันเวลาราชการ) 

2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองจดหมาย ดังนี้ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เลขท่ี 126 
หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
                3. โทรศัพท์สายตรงถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
หมายเลขโทรศัพท์ 08 9858 8843 

4. เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 
http://www.phetchabun1.go.th/ITA/?contact=4#contact 

ช่องทางการร้องเรียนกับหน่วยงานอ่ืน 
➢ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (สายด่วน) โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๗๙  
➢ ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน) ทําเนียบรัฐบาล 

หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๑๑  
➢ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หมายเลขโทรศัพท ์๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ 
➢ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สายด่วน 

โทรศัพท์หมายเลข ๑๒๐๖ 
➢ ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน โทร. ๑๕๖๗ หรือ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
     ขั้นตอนที่ ๑ 
     กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รับเรื่องรับผิดชอบลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียน

รับ - ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ขั้นตอนที่ ๒ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีรับเรื่องวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และบันทึกรายงานเสนอ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณามอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรฐานที่

กําหนด/ ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๔ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ขั้นตอนที่ 5 
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ 

(กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 

ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
• กรณยีุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 
• กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดตามที่มีการร้องเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ทางวินัย (วินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง) 
                   - กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดําเนินการภายใน ระยะเวลา ๙๐ วัน 

                            - กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน 
(หากเหตุจําเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะต้องไม่เกิน ๒๔๐ วัน) 

เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้ 

    การร้องเรียนไม่จําเป็นต้องใช้หลักฐานใดๆ ของผู้ร้องเรียน แต่การร้องเรียนในกรณีที่ผู้ร้องเป็น
ผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้หลักฐานดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถ้ามี) 
    2. หลักฐานเอกสารที่ระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  ๑. ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่และช่องทางการติดต่อของผู้ร้องเรียน  
เว้นแต่เป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรตรวจสอบ เป็นการ
เฉพาะเรื่อง 

๒. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
3. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
4. ข้อร้องเรียนที่ได้ดําเนินการตรวจสอบพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
5. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้อยู่ ในดุลพินิจ 

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
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การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินการเป็นหนังสือตามที่อยู่ของผู้ร้องเรียนภายใน  

๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการ 

เครื่องมือการกํากับติดตาม  
 เครื่องมือการกํากับติดตามในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ใช้แบบฟอร์มเปล่าที่แนบท้าย 

การกํากับติดตามการดําเนินการ 
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่ในการรายงานเกี่ยวกับจํานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับใน

แต่ละปีงบประมาณโดยแบ่งประเภทเป็น 
๑. เรื่องเก่ียวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 
๒. เรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผลการดําเนินการตามเรื่อง

ร้องเรียน ดังกล่าว โดยในแต่ละปีงบประมาณให้รายงานทุกๆ 6 เดือน 

การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
  ๑. เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าด้วย
วาจาหรือเป็นหนังสือจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผู้ใด
เป็นผู้บังคับบัญชา หากเป็นครูหรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการสืบสวน สอบสวนตามอำนาจหน้าที่ 
  หากผู้ร้องเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะดำเนินการสืบสวน สอบสวนตามอำนาจหน้าที่  
  ๒ .เมื่อดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่า เรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลความจริง ผู้มีอำนาจดำเนินการ
สืบสวนสอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง 
  ๓. เมื่อดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริง ผู้มีอำนาจดำเนินการสืบสวน
สอบสวนจะสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยถ้าเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการดำเนินการ
สอบสวน 3๐ วัน ถ้าเป็นมูลความผิดวินัยร้ายแรงจะส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป 
  ๔. หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จะดำเนินการออกคำสั่ง
ลงโทษทางวินัย หากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำ
ผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง 
  ๕. รายงานผลการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการหรือพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงาน อ.ก.ศ.จ. 
พิจารณา 
  ๖. วินัยไม่ร้ายแรงรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
  ๗. วินัยอย่างร้ายแรงส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการ 
  ๘. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 
  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต หน่วยงานต้อง
ปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ร้องหรือผู้ ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเ รียนและ
ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ มี
หน้าที่เก่ียวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูล
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ผู้ปฏิบัติหน้าทีจ่ัดการข้อร้องเรียน 
 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 2. นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                              ไม่มีมูล                มีมูล 
 
 
 
 
 
 
 
                  วินัยไม่ร้ายแรง          วินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

จดหมาย 

เว็บไซต์ของสำนักงาน 
http://www.phetchabun1.go.th/ 

 

โทรศัพท์ 
056-737080 , 737083 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เสนอผู้บังคับบัญชา 
ภายใน 1 วัน 

 

แผนผังการจัดการร้องเรียน / ร้องทุกข ์
 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ 
หน่วยงานที่ส่ง

เรื่อง 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สืบสวน
ดำเนินการ

สิ้นสุดการดำเนินการ  
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน/หน่วยงาน ทราบ 
 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย 
ไม่ร้ายแรง 

ดำเนินการภายใน 30 
วัน 

 

รายงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา 
จากนั้นส่งต่อ 

กรณีวินัยไม่ร้ายแรง - รายงานให้ สพฐ.พิจาณา 
กรณีวินัยอย่างร้ายแรง –รายงานให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

 

http://www.phetchabun1.go.th/


แบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน................................................................................................... ........................ 
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน..........................................................................................อาชีพ.............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่...............หมู่บ้าน...........................................ถนน.................. .................................... 
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด......... ............................ 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์.................................................... E-Mail……………………………… 
 
รายละเอียดการร้องเรียน 
เรื่อง.......................................................................................... ..................................................................................  
ผู้ถูกร้องเรียน.............................................................................................................. ............................................... 
(พฤติการณ์หรือรายละเอียด).................................................................................................... ................................ 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ....
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ......
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ...............................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
       
      ลงชื่อ...................................................................ผู้รอ้งเรยีน 
           (.................................................... ..............) 
 
      ลงชื่อ...................................... .............................ผู้ร้องเรียน 
                                              (.................................................... ................)  
       
      วันที่....................................................................  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



   
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ      
แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา     
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการ
รับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง  
ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด    
ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการปูองกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์     
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปูองกันการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร 
และการรับฝากนักเรียน (แปฺะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐      
อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ    
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      
ไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        
จากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ         
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุ คคลธรรมดาเท่านั้น       
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ 
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้
ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับคา่รับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 
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๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย 
ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ 
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพ่ือปูองกันปัญหา    
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แปฺะเจี๊ยะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก   
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

 

 



   
 

-4- 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม      
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการด าเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง   
และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่   
ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงิน
บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า   
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 056-029656  
๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หรือนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี 
๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่อยู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
เลขที่ 126 หมู่ที่ 11 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

๖) การร้องเรียนผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
(phetchabun1.go.th)  

หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่า
จะเสร็จกระบวนการหากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑) ส านักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๕) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะตรวจสอบข้อเท็จจริง    อย่าง

ละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล ว่า
กระท าผิดวินัยจะด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 
๒๕๔๗  

กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน  
ที่มีอ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น    
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า    
เป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
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การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของ   
ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ
สั่งการตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย
หรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ  
ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝุายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน   
ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือปูองกันมิให้   
ผู้ร้อง พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้ เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างาน     
หรือวิธีการในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ     
ตามความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความ ผิด          
ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่  รวมทั้งสิทธิ             
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มกฎหมายและคดี จัดท าข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและ
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ภาคผนวก 
 

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 

ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล........................................................ .......... 
ต าแหน่ง............................................................ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน........................... ................................ 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่................../......................./............... 
..............................................................................................................................................................................  
(ส าหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ .....................................................  

 
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
กลุ่มกฎหมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงาน 







 
ข้อตกลงแนวทางในการยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 

 ---------------------------------- 
           ข้อตกลงในการยืมใชพ้ัสดุครุภัณฑ์ 
           1.ข้อปฏิบัติของกลุ่ม / หน่วย ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
   1.1  แนวทางการบริหารงานกลุม่ / หน่วย ของผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
                1.1.1  กลุ่ม / หน่วย  มอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่ม ฯ ทำหน้าที่ควบคุม และดูแลพสัดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความครอบครอง (ประจำกลุ่ม /หน่วย)  ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สดุ  
                            1.1.2  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องจัดเก็บ ดแูลและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑเ์สมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”    
                            1.1.3  กรณีพัสดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม / หน่วย  หมดความจำเปน็ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์  หรือชำรุด 
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  สิน้เปลืองงบประมาณ    ให้บันทึกสง่คืนพสัดุครุภัณฑ์ไปยังงานพสัดุ 
เพื่อดำเนินการขอจำหน่ายพสัดคุรุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติดงักล่าวและแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้องต่อไป  และใช้เปน็ข้อมูลในการของบประมาณครุภัณฑ์
ทดแทน 
 
                    1.2  การใช้งานและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑ์ทีย่ืมใช้ 
                          1.2.1  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องทำการบำรงุรักษาพัสดุครุภัณฑ์ที่ยืมใช้เสมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”   หากไมส่ามารถดำเนินการบำรุงรักษาตอ่ได้  ให้แจ้งงานพสัดุเพื่อดำเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
                          1.2.2  ในกรณีที่พัสดุ ครุภัณฑ์เกิดการเสียหายเนื่องจากความประมาทเลนิเล่อหรือใช้อย่างไม่ถูกวิธี 
หรือสูญหายขณะใช้ ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์นั้นจะต้องรับผิดชอบเป็นผูช้ดใช้คา่เสียหายตามสมควรแก่กรณี 
 
           2. ข้อปฏิบัติของการควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ 
                     2.1   จะดำเนินการตรวจสอบพสัดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม  ในการตรวจสอบพัสดปุระจำปี   
                     2.2   การควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ในส่วนของห้องประชุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  กำหนดให้มีการควบคุมดูแลรับผิดชอบดังนี ้
                           2.2.1   ห้องประชุมมะขามหวาน   ,  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ (เธียเตอร์)  ,  โดม 
มอบให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.2   ห้องประชุมศรีชมภู    มอบให้หน่วยส่วนช่วยอำนวยการ   เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.3   ห้องประชุม AOC  , ห้องประชมุคอมพิวเตอร์   มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.4   ห้องประชุมนำ้ผึ้ง  มอบให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.5   ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล   มอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                    2.3  ให้ผู้ควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์  ตามข้อ 2.2  ปฏิบัติตามข้อ 1.1 – 1.2 โดยอนุโลม 
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ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

วันที่  6  กรกฎาคม  2564 

เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายบรรเจิด กลิ่น
จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
ขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง โดย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เน้นย้ำ
ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเงื่อนไขท่ีกำหนด และกรอบเวลาที่ได้ร่วมกันกำหนดต่อไป 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก # Tiktok เว็บลิงค์ https://vt.tiktok.com/ZGJkhMFew/ 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ยูทูป #Youtube เว็บลิงค์ https://youtu.be/tCzLFeOTLDs 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ อินสตาแกรม # Instagram เว็บลิงค ์
https://www.instagram.com/p/CRAmldcs06y/... 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค #Facebook เว็บลิงค ์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4233770643335932/ 

 
         

 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FZGJkhMFew%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tzYvz7c2AHO_wy_KfnsMcxMJ2wp__nveR63WkqGB5lx9RXI-n9Fuhc_Y&h=AT3FzD00DY8MxUbxYqA7ukMa5Wkdvmb8XRZAuz3c5VgfpPjbfJa05unloKFypiGRYZTDO-_0PY3CiLuqSntLhHNI2-E7G4vIm2a8wSoiP28Pt7pbBuvWfwIEIYoEyzHj663G&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iFdW723lilWH0MT4cNE6IUdif0FaCBUlDLt2CgpueQuPGKDc3R2uxulsSbQXNidOy0p4r9DFqsivcv7wQzO9PAgBY8VOQLRBFEWt2ff3S89EN96K7XnU5vYzRepCrCqdCTrZ__aDLsGx8Xdi_fRDsc-b7M-_17EQ_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtCzLFeOTLDs%3Ffbclid%3DIwAR3yGmngLrtFzoFGJqaFeOJZ_2KP6pLFxp8nNc6wxGO1FLSXQBTB6W0r9cc&h=AT3icuwRO4h6C3hDQhsd0Pbt-lmCIkUstLRfsyWv-6756Y4aeFjFBcOtrFb092n5nLfG7m7Cvde_PSZkANBW5kevKP0yb2jFB3OnQCsF9niaiH2_iF7d8_Ss9ULEkCEa05hB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iFdW723lilWH0MT4cNE6IUdif0FaCBUlDLt2CgpueQuPGKDc3R2uxulsSbQXNidOy0p4r9DFqsivcv7wQzO9PAgBY8VOQLRBFEWt2ff3S89EN96K7XnU5vYzRepCrCqdCTrZ__aDLsGx8Xdi_fRDsc-b7M-_17EQ_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCRAmldcs06y%2F%3Futm_medium%3Dshare_sheet%26fbclid%3DIwAR1WkxBOvNX7Zp8mVNpIfrfrvAQBlP-5rk_Zt6oqt7AJHrMXfcDss00oJ54&h=AT1Hl-Ub9KOOcnTvcnOBVo4jqYOiAeAclu8pNsMW7OA3BcKt9nuu1eqz6e4ac2s6XUhU8q_YSxhm7wIBJhvnAsALIKrtQGJc9U8LId3fQVps99i9mG2ZRKb9jzivp3g6_pJv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iFdW723lilWH0MT4cNE6IUdif0FaCBUlDLt2CgpueQuPGKDc3R2uxulsSbQXNidOy0p4r9DFqsivcv7wQzO9PAgBY8VOQLRBFEWt2ff3S89EN96K7XnU5vYzRepCrCqdCTrZ__aDLsGx8Xdi_fRDsc-b7M-_17EQ_
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4233770643335932/?__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873238320855&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873864987459&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138873864987459&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874031654109&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874031654109&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R


 

 
 

 



14  กรกฎาคม  2564 
เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายบรรเจิด กลิ่น
จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
ขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ โดย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้
ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการนำเสนอข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว  
ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไข เพ่ือเกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้
ดำเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ตามลำดับ สำหรับการดำเนินการในวันนี้ใกล้ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตาม
เงื่อนไข และระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค #Facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4256183201094676/ 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไซตต๊ิ์กต๊อก # Tiktok เวบ็ลิงค ์https://vt.tiktok.com/ZGJBr6S1p/ 
ติดตามคลิปข่าวส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไซตย์ทููป #Youtube เวบ็ลิงค ์https://youtu.be/wZlvMFQkT0w 
ติดตามประมวลภาพส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไซต ์อินสตาแกรม # Instagram เวบ็ลิงค ์
https://www.instagram.com/p/CRUJbB_MMSG/... 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4256183201094676/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FZGJBr6S1p%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mELb3MK8NNaUOagrin7SeAZ2rZuP6yTqUIMH-PsgChuNzrbEcTdLGmCc&h=AT0yxnvZK6ZxnJb3BQqObJkFwQgM8VTqFMVKBeqNy0ZTTqVkJ45EsoufMIV5L9D2bMvRh18V_narTHcPw2h1NVcK5rRahceRir4jfkN6HGmrePADm_PqTMTxvyeBJNBjF3c4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kkz-71kWJPkjkgWJzZhw3LLjzpiAkFeHby-o3DiG86w7G5-DqjyU3b4WJ1OQi9Mp4pvpD_NFR4W4SOsh9LK3Y2V_t-7bd-qmtcB7fNqOKldNX9obYVt5Wev2ZlDTEhlII6OiWwGsD2ARJL6W6txQzTJjgfNlLPfGb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwZlvMFQkT0w%3Ffbclid%3DIwAR3PtGWALO3llR6jUs2q4BEPmf5FQkO67ROZmkoUfAmdnLVCB3hvpHGtG0w&h=AT385lQgb_ruPGnMPahjPpWWWpvbii1c4mmuoQeIEenXUKuamE8mTJzM6kvVe9uKr1wdCWUuweUPb_X5g7wN2Y0CdK0BzHOxISw6FExFCE1Ia0cSim5v9wzDr9YRNAaVDMJ-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kkz-71kWJPkjkgWJzZhw3LLjzpiAkFeHby-o3DiG86w7G5-DqjyU3b4WJ1OQi9Mp4pvpD_NFR4W4SOsh9LK3Y2V_t-7bd-qmtcB7fNqOKldNX9obYVt5Wev2ZlDTEhlII6OiWwGsD2ARJL6W6txQzTJjgfNlLPfGb
https://www.instagram.com/p/CRUJbB_MMSG/?utm_medium=share_sheet&fbclid=IwAR3QyMCA_qlr0FkYH6Rlvffy4g2_6ZuUOav7SRXFKPWOfwLaf3SG0OFfKbo


 

 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874238320755&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=138874238320755&set=oa.1421194471585606&__cft__%5b0%5d=AZUTTTKGQfJjh91iw3c-g2DyYiA-WYmoeIbzhEX2NgdIZjwBTze68aScyGOYAi7_mCiPbCUq0gQJhvvr8RvfNtj7OWDZtTiCnF2pdRXPta50f4BGsT7kA53bvY1MDCZtFjAoBAiuvII9YIM_DzJzo5DH&__tn__=*bH-R










สรุปข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่ เดือน/ปี 
เรื่องร้องเรียน 

จำนวน 
การทุจริต พฤติกรรมข้าราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ 

1 ต.ค.-63 - - 1 1 
2 พ.ย.-63 - - - 0 
3 ธ.ค.-63 - 1 - 1 
4 ม.ค.-64 - - - 0 
5 ก.พ.-64 - - - 0 
6 มี.ค.-64 - - - 0 

รวม - 1 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง และมีผลการดำเนินการดังนี้ 

(1)  เดือนตุลาคม 2563 เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยการลา 
ดำเนินการสืบสวนและสอบสวน รายงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 

(2)  เดือนธันวาคม 2563 เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาศัยอำนาจหน้าที่ของ
ตนโดยมิชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีมูลวินัย และรายงานให้สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 



ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้เงินอุดหนุน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1 

เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้เงินอุดหนุน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียน 18 แห่ง เข้าร่วม
การประชุม ณ ห้องประชุมมะขามหวาน และมีข้าราชการครูฯ พร้อมลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทาง
ระบบออนไลน์สำหรับการประชุมในวันนี้ มี รอง ผอ.สพป.ทุกท่าน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี ผอ.กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกลและสารสนเทศ ผอ.กลุ่ม
นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 18 แห่ง เข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์ 
google meeting อีกส่วนหนึ่ง ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายอนึ่ง กำหนดการในการประชุม เชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563โครงการเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 2 
รูปแบบ ดังนี้1. รูปแบบในห้องประชุม(โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 18 โรงเรียน) และ 
2. รูปแบบการประชุมออนไลน์ (google meet) 113 โรงเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 
น. - 16.30 น.ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ในช่วงเวลา 08.30 น. - 09.30 น. เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม / จัดเตรียมเอกสารในการนำเสนอ
ข้อมูล เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทดสอบระบบ เวลา 10.00 น. - 10.30 น.
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เวลา 10.30 น. - 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในห้อง
ประชุม) เวลา 10.45 น. - 11.15 น. ชี้แจง "ข้อสังเกตจากการตรวจสอบโรงเรียน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง" 
โดย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เวลา 11.15 น. - 12.00 น.ชี้แจง "การติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" โดย นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ต่อมาเวลา 
13.00 น. - 14.30 น.แนวทางการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในช่วงเวลา 14.30 น. - 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในห้องประชุม) เวลา 14.30 น. 
- 16.30 น.ตอบข้อซักถาม อภิปราย ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวลา 16.30 น. ปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสำหรับเงื่อนไขการประชุมนั้น คือ 1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ 
2) ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4119278511451813/ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4119278511451813/?__cft__%5b0%5d=AZUSFJA8nKy86U2EPtfBZ43rbP1laVE62Pad_0kEtj0sDBbLXYY4B_Iqy3EjaXVORucwtZMz7DLL3i9pqQNBNqioVXLGhJl3QY2o7vbcgPSIkgeOURgc-qQR0sMXjMoYiT9JcvXfrZb1QznPaIRlUGOQ&__tn__=-UK-R


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 























 
      

 
 
 
 

        ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
                                                             ที่ 158  /   2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
..................................................... 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)เ พ่ื อ ก ำ หนดมำตรกำ รส ำ คั ญ เ ร่ ง ด่ ว น  เ ชิ ง รุ ก ใ นก ำ รป้ อ ง กั น ก ำ รทุ จ ริ ต  ก ำ รบ ริ ห ำ ร ง ำน  
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็ นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้ อน  ส ำนั ก งำนเขต พ้ืนที่ ก ำรศึกษำ อีกด้ วย  เ พ่ือบรรลุ เป้ ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ช ำติ  
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 เพ่ือให้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  
เป็นคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำน 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
1. นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1     ประธำนที่ปรึกษำ 
2. นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่ปรึกษำ 
3. นำยสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  ที่ปรึกษำ 
4. นำยวิทยำ  เกษำอำจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ปรึกษำ 

 มีหน้ำที ่  ให้ค ำปรึกษำ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

2. คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
1. นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. นำงทอกำญจน์  กลิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน       คณะท ำงำน 
3. นำยมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    คณะท ำงำน 
4. นำงอำรีย์  ค ำมำตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คณะท ำงำน 
5. นำยพิน  สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   คณะท ำงำน 
6. นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ           คณะท ำงำน 
7. นำงรัศมี  สุวำชำติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน  คณะท ำงำน 
8. นำงทัศนำ  จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 

 ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   คณะท ำงำน 



 9  นำยวุฒิพนัธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกรปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคดี  คณะท ำงำน 

10. นำยดนุสรณ์  เมฆประยูร                     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
11. นำงสำวจ ำลอง  พินเมือง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
12. นำงนิลยำ  ทองศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
13. นำงธมนภัทร  นนทะภำ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
14. นำงอำรีรัตน์  สำธำระณะ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
15. นำงเปมิกำ  ฤกษ์จันทร์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
16. นำงอรุณศรี  ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
17. นำงนิชำภำ  ขวัญเขมสรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
18. นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  คณะท ำงำน 
19. นำยวลี  มีภู ่ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร      คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
20. นำงวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไปคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่  วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำร
ป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  2564 
                                                                                                                                                                                              

               
             (นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต) 

                         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 



                                                  
   

   
รายงานการประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละกลุ่มงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ครั้งที่ 1  / 2564 

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายพิน  สงค์ประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
3. นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์  นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
4. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางสาวจำลอง  พินเมือง  นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการพิเศษ 
6. นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
7. นางธมนภัทร  นนทะภา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8. นางอารีรัตน์ สาธาระณะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
9. นางเปมิกา  ฤกษ์จันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
11. นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์  นักวิขาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
12. นางสาวชวาลา  พรหมมา  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
13. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า  นักวิชาการศึกษา(แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14. นายวลี มีภู ่    ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
15. นางวัชรินทร์  ชัยนอก   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางไมตรี  สำราญรื่น  ติดราชการ 
2. นายมนตรี  ช่วยพยุง   ติดราชการ 
3. นางทัศนา  จันทร์ลา   ติดราชการ 
4. นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์  ลาพักผ่อน 
5. นางรัศมี  สุวาชาติ   ลาพักผ่อน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1  เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละกลุ่มงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  วันนี้  (21  พฤษภาคม  2564)  ผอ.เขตลาพักผ่อน   

2. ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะดำเนินการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission)เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกัน



                                                  
   

   
ผลประโยชน์ทับซ้ อน สำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาอีกด้ วย เพ่ือบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

เพ่ือให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  
เป็นคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน  ตามคำสั่งที่  158 / 2564  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2564 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   มติที่ประชุม  ไม่มี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  3.1  สรุปผลคะแนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.12  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
อยู่ใน ระดับ A (Very Good) 
  2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 91.12  ซึง่ถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (สูงมาก) โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 
97.86 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตได้คะแนน 
79.91 คะแนน  

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรากฏผล ดังนี้  
   แบบ น้ำหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จำนวนข้อ

คำถาม 
คะแนนที่ได้ ระดับ 

 
 

IIT 

 
 

30 

การปฏิบัตหิน้าท่ี - 6 96.08 A 
การใช้งบประมาณ - 6 87.25 A 

การใช้อำนาจ - 6 93.62 A 
การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 
- 6 88.20 A 

การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

- 6 90.69 A 

 
EIT 

 
30 

คุณภาพการดำเนินงาน - 5 97.86 A 
ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 
- 5 97.85 A 

การปรับปรุงการ
ทำงาน 

- 5 97.86 A 

   ข้อมูลพื้นฐาน 9   



                                                  
   

   
 
 

OIT 

 
 

40 

 
การเปิดเผยข้อมลู 

การบริหารงาน 8  
96.90 

 
A การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการ

ทุจริต 
8 

79.91 B 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

7 

 
               การรายงานผลการประเมิน  จำแนกออกเป็น 7 ระดับ  ดังนี้ 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00 – 100  
A 85.00 – 94.99  
B 75.00 – 84.99  
C 65.00 – 74.99  
D 55.00 – 64.99  
E 50.00 – 54.99  
F 0 – 49.99  

4.  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562)  สรุปได้ดังนี้  

ปีงบประมาณ คะแนน พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน 
2558 80.41 -  
2559 84.04 เพ่ิมข้ึน            +3.63 
2560 85.11 เพ่ิมข้ึน +0.22 
2561 81.65 ลดลง -7.24 
2562 91.12 เพ่ิมข้ึน +9.47 

การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562            
(ITA Online 2019) ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชีว้ัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้           
ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) การป้องกันการทุจริต  

3.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ

เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่



                                                  
   

   
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณ
ขอ งระดั บ โอก าสที่ จ ะ เกิ ด ค ว าม เสี่ ย ง  (Likelihood) กั บ ระดั บ คว าม รุ น แ รงขอ งผลกระท บ  (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 
 
 
 

 



                                                  
   

   
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คว
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019 
 

 2. กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
3.  การปฏิบัติการนิเทศ   
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   
  4.1  บ้านพัก 
  4.2  สำนักงาน 

3.ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
3.  การปฏิบัติการนิเทศ   
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   
  4.1  บ้านพัก 
  4.2  สำนักงาน 

 4.  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วย 

 -  การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

4.2  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กำหนดความเสี่ยงท่ี 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จำนวน 4 ประเด็นหลัก   ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
-     การใช้งบประมาณ 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) 



                                                  
   

   
การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019  3 
  1  บ้านพัก 
  2  สำนักงาน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
- การใช้งบประมาณ 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
   -     การแก้ปัญหาการทุจริต   

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 

1 การใช้งบประมาณ   3 4 12 2 

2 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   

 
3 5 15 1 

3 การปฏิบัติการนิเทศ   1 1 1 4 

4 

การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) 
ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 

 

3 1 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
   

   
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5 5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมความเสี่ยง (Risk Map) ที่ด้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำเร็จของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 4.3  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ลำดับที่ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การใช้งบประมาณ   ลำดับที่ 2 (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 

ลำดับที่ 3 (ต่ำ = 3 คะแนน) 

การปฏิบัติการนิเทศ   ลำดับที่ 4 (ต่ำ = 1 คะแนน) 
 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออก เป็น  3  ระดับ  คือ สูงมาก สูง     และ

ต่ำ  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2564  ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด 
และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
 
 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ   
 

เสี่ยงสูง (High) 
 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการ
ลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 

การใช้งบประมาณ   

ปานกลาง (Medium) 
 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม     
ความเสี่ยง 
 
 

- 
 

ต่ำ (Low) 
 

 
 
 

-การปฏิบัติงานราชการ ณ 
บ้านพัก (WFH) ช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 
-การปฏิบัติการนิเทศ   

            
 
 
 
 



                                                        

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

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 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ   

3 5 15           
 

I19  บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเอาทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ ไปเป็นของ
ส่วนตวั หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือ
พวกพอ้งมากนอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I20  ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยมืทรัพยสิ์นของราชการ 
ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I21  ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยมืทรัพยสิ์นของราชการ 
ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

 



                                                        
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.
ย. 
6
4 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

I22  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพยสิ์นของทางราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้อ
อนุญาตอยา่งถูกตอ้งจากหน่วยงานของท่าน มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I23  ท่านรู้แนวปฏิบติัของหน่วยงานของท่าน 
เก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์นของราชการท่ีถูกตอ้ง มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I24   หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ เพื่อป้องกนั
ไม่ใชมี้การน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือ
พวกพร้องมากนอ้ยเพียงใด 

    
 
 
 
 
 
 

         

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 



                                                        

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

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 

การใช้งบประมาณ   3 4 12           
 

I7  ท่านรู้เก่ียวกบัแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากนอ้ย
เพียงใด 
 

   

          

นโยบายและแผน 

I8  หน่วยงานของท่าน ใชจ่้าย 
งบประมาณ โดยค านึงถึง 
ประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 

*  คุม้ค่า 

*  ไม่บิดเบือนวตัถุประสงคข์องงบประมาณท่ีตั้งไว ้
 

   

          

นโยบายและแผน 

I9  หน่วยงานของท่าน ใชจ่้าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง 
มากนอ้ยเพียงใด 
 

   

          

นโยบายและแผน 

 
 



                                                        

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

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 

การใช้งบประมาณ   3 4 12           
 

I10  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินท่ีเป็นเทจ็ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วสัดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพียงใด 

   

          

บริหารงาน
การเงินฯ 

I11  หน่วยงานของท่าน มีการจดัซ้ือจดัจา้ง  
การจดัหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุใน 
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 
*  โปร่งใส ตรวจสอบได ้
*  เอ้ือประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใด 
รายหน่ึง 

 

   

          

บริหารงาน
การเงินฯ 

I12  หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท้่าน 
 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบ 
ประมาณ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ย 
เพียงใด 

*  สอบถาม 

*  ทกัทว้ง 
*  ร้องเรียน 

 

   

          

บริหารงาน
การเงินฯ 
นโยบายและ
แผน 



                                                        
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 
 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.
ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

-การปฏิบัติการนิเทศ   
   

          

กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

-การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 
 

   

          

ทุกกลุ่ม 

 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
-  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
************************************************ 



                                                        
 

ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                                                                     
(  นางวชัรินทร์  ชยันอก  )                      (  นายวลี  มีภู่  )               (  นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร  ) 

นกัจดัการงานทัว่ไป ช านาญการ                       ผอ.กลุ่มอ านวยการ              รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 



                                                  
   

   

 



  ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับช้อนของแต่ละกลุ่มงาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน หวัง
ยกระดับให้สูงยิ่งๆ ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์งานที่มี
ผลประโยชน์ทับช้อนของแต่ละกลุ่มงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 
1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) ในภาพรวมระดับประเทศ 
จากประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสิ ้น 225 เขต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.35 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่
ใน ระดับ AA และในปีนี้ จะมีการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยให้สูงมากยิ่งขึ้น จึงจำต้องวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  เ พ ื ่ อ น ำ ม า ส ู ่ ก า ร พั ฒ น า ใ น ร ะ ด ั บ ท ี ่ ส ู ง ข ึ ้ น ต ่ อ ไ ป ค ล ิ ป ส ั ้ น  #tiktok เ ว ็ บ ล ิ ง ค์  
https://vm.tiktok.com/ZSJa4ktrP/ 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไวต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4116329435080054/ 
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