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การปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 ควำมเปน็มำ 

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

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ  
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวิ นัย และยึดมั่น 
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่ว งดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์  
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ก ารด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับ
ทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักที่ ใช้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทจุริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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ข้อมูลพื้นฐำน 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของจงัหวดัลพบุรี 
      จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยค าขวัญประจ าจังหวัดลพบุรีคือ“วังนารายณ์คู่บ้าน 
ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จ
พระนารายณ์” ได้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของจังหวัดลพบุรี ในอดีตตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจจนถึงสมัยอยุธยา 
และปัจจุบัน ตราประจ าจังหวัดลพบุรี เป็นรูป “พระนารายณ์ประทับบนพระปรางค์สามยอด”  อันมีความหมายให้
ระลึกถึง  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2209 ส่วนพระปรางค์สามยอด ที่ปรากฏ
ในตราประจ าจังหวัด เป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี 

     1.1 สภำพทำงภูมิศำสตร์ ลพบุรีห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ โดยทางรถยนต์สายพหลโยธิน 
ประมาณ 153 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟสายเหนือ ระยะทางประมาณ  133 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 6,586.67 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 30 และพ้ืนที่ราบสลับเนินเขาประมาณร้อยละ 70  
  

แผนที่จังหวัดลพบุร ี
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 1.2 อำณำเขตจังหวัดลพบุรี  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ดังนี ้
                          ทิศเหนือ     มีเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ 
                          ทิศใต้    มีเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                          ทิศตะวันออก   มีเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 
                          ทิศตะวันตก   มีเขตติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง  
      และจังหวัดนครสวรรค์ 
                1.3 กำรปกครองจังหวัดลพบุรี  แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 121 ต าบล มีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง 
     1.4 อำชีพที่ส ำคัญ 
                     1.4.1 กำรกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรมเป็นหลัก โดยพืชที่มีพ้ืนที่
เพาะปลูกมากท่ีสุด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน ข้าวฟ่าง มันส าปะหลัง งา ถั่วเขียว ถั่วเหลืองตามล าดับ 
            1.4.2 กำรประมง จังหวัดศึกษาลพบุรี มีแม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรีไหลผ่าน และยังมีแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, อ่างเก็บน้ าซับตะเคียน และบึงต่าง ๆ ท าให้เกิดอาชีพการประมงกระจายไปทั่ว
พ้ืนที่ ที่อยู่ติดแหล่งน้ าดังกล่าว นอกจากนั้น เกษตรกรยังขุดบ่อเลี้ยงปลาควบคู่ไปกับการท านา ท าไร่อีกด้วย 
             1.4.3 กำรปศุสัตว์ การปศุสัตว์เป็นอาชีพที่มีความส าคัญทางการเกษตร รองลงมาจากการกสิกรรม
โดยชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม และเป็ด โดยมีพ้ืนที่ปศุสัตว์กระจายในทุกอ าเภอ  
                      1.4.4 อุตสำหกรรม จังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีท้ังอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ และส่งออกยังต่างประเทศ เช่น บริษัท เบทาโกร จ ากัด และบริษัท 
สหฟาร์ม จ ากัด 
                 1.5 ทรัพยำกร 
                    1.5.1 ป่ำไม้ 

                  1) ป่าซับลังกา อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอล าสนธิ มีพื้นท่ี 248,987.50 ไร่ 
(398.38 ตารางกิโลเมตร) 

                  2) ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าล านารายณ์ อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอสระโบสถ์  
อ าเภอโคกเจริญ และอ าเภอโคกส าโรง มีพื้นที่ 447,082 ไร่ (715.33 ตารางกิโลเมตร) 
                          3) ป่าชัยบาดาล อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล  อ าเภอท่าหลวง  อ าเภอพัฒนานิคม และ 
อ าเภอล าสนธิ     
          1.5.2 สัตว์ป่ำ 

                 1) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ในท้องที่อ าเภอล าสนธิ มีพื้นท่ีประมาณ 96,875 ไร่  
                   2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล มีพื้นท่ีประมาณ 8,840 ไร่ 
                   1.5.3 น้ ำตก 
                    -  มีน้ าตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ าตกวังก้านเหลือง น้ าตกสวนมะเดื่อ น้ าตกวังแสนดี  
                   1.5.4 แร่ธำตุ 

                 - จังหวัดลพบุรี มีแร่ธาตุที่ส าคัญ เช่น แร่เหล็ก แร่ควอร์ท ฟอสเฟต  ทองแดง  หินอ่อน 
และหินปูน 
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         1.6 สภำพสังคมและวัฒนธรรม 
            1.6.1 ศำสนำ 

                  จังหวัดลพบุรี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาคริสต์ และอิสลาม 
เป็นบางส่วน 
            1.6.2 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกำรละเล่นพื้นบ้ำน และแหล่งโบรำณคดี 

                  จังหวัดลพบุรี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และแหล่ง 
โบราณคดีท่ีขุดค้นพบและถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
                   1) พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังทีส่มเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้ 
สร้างข้ึน เมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี เพ่ือใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับ 
แขกเมือง 
                   2) พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ 
โบราณคดีท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) 
โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างข้ึนในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 – ประมาณ 
1757) เพ่ือเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจ าเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของ 
อาณาจักรกัมพูชา แต่เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ปราสาททิศใต้ 
ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สี่กร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญา
ปารมิตาสองกร 
                           3) ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด ต าบลท่าหิน อ าเภอ 
เมืองจังหวัดลพบุรี  สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง แต่ก่อนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ศาลสูง" ทับหลัง ซึ่งท า 
ด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยขอมเรืองอ านาจ วางอยู่ 
ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณ พ.ศ. 2494 โดยสร้าง
ทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ประทับยืน 
ซ่ึงเดิมพระกร และพระเศียร หายไป แต่ต่อมามีผู้น าพระเศียร ของพระสมัยอู่ทอง และพระกรมาต่อ ตามต านานกล่าว
ว่า ที่พระกรหายไปท้ังหมดเพราะ พระกาฬไปรับลูกระเบิด 

                 4) การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์หินใหม่ อายุระหว่าง 2,700 – 3,500 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็น 
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ าเภอพัฒนานิคม  

                 5) ชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ประมาณ 1,000 ปี 
เช่น เมืองโบราณซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง และเมืองใหม่ไพศาลี ในเขตอ าเภอโคกเจริญ  

                  6) การละเล่นพื้นบ้าน จังหวัดลพบุรี มีการละเล่นพื้นบ้านหลายประเภท  เช่น ร าโทน,  
เดินกะลา, เดินไม้โทกเทก เป็นต้น 
            1.7 สถำนที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษำเรียนรู้ 
              จังหวัดลพบุรี จัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ประกอบด้วย 
                       1.7.1 พระรำชวังนำรำยณ์รำชนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ถนนสรศักดิ์ ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง จังหวัด 
ลพบุรี เป็นพระราชวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้เป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง และ
เป็นที่ประทับตลอดรัชกาลของพระองค ์
     1.7.2 พระปรำงค์สำมยอด ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาล 
พระกาฬ ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2209
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2494
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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                      1.7.3 ศำลพระกำฬ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด ต าบลท่าหิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
    1.7.4 เขำวงพระจันทร์ ตั้งอยู่ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นภูเขาที่มีบันได
ขึ้น 3,799 ขั้น เป็นสถานที่ที่มีคนนิยมขึ้นไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธรูปบนยอดเขา โดยเฉพาะเทศกาล
ตรุษจีน 
                       1.7.5 ทุ่งทำนตะวัน มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ในเขตอ าเภอพัฒนานิคม 
อ าเภอหนองม่วง  ซึ่งดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
             1.7.6 น้ ำตกสวนมะเดื่อ เป็นน้ าตกที่เกิดจากน้ าผุด ในล าคลองตามธรรมชาติ มี 12 ชั้น 
ความยาวน้ าตก ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในอ าเภอพัฒนานิคม 
             1.7.7 น้ ำตกตำวต้น อยู่ในอ าเภอสระโบสถ์ 
             1.7.8 สวนรุกขชำติน้ ำตกวังก้ำนเหลือง เป็นน้ าตกที่เกิดจากตาน้ าใต้ดินขนาดใหญ่ อยู่ที่ต าบล 
ท่าดินด า  อ าเภอชัยบาดาล 
             1.7.9 เขำฟ้ำแลบ อยู่ในอ าเภอสระโบสถ์ 
             1.7.10 พิพิธภัณฑ์บ้ำนโป่งมะนำว เป็นแหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ
ประมาณ   2,500 – 3,000 ปี ประมาณยุค “บ้านเชียงตอนปลาย” ที่อ าเภอพัฒนานิคม 
             1.7.11 เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำสมโภชน์ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 
13.504 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,440 ไร่ อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล 
             1.7.12 เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำซับลังกำ อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขา เป็นรูปก้ามปู 
ด้านทิศตะวันออกกั้นด้วยเทือกเขาพังเหย ทิศตะวันตกเป็นเขารวก เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งเดียวของ 
ภาคกลาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอล าสนธิ 
             1.7.13 ปรำงค์นำงผมหอม เป็นปรางค์เดี่ยว ก่ออิฐ ฐานเป็นหินทราย เป็นปรางค์ขนาดเล็กคล้าย
ปรางค์กู่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในท้องที่อ าเภอล าสนธิ 

  1.7.14 เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป็นเขื่อนแกนดินเหนียว กักเก็บน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมที่ลุ่มภาคกลาง และเพ่ือการชลประทานในพ้ืนที่ อ าเภอพัฒนา
นิคม อ าเภอท่าหลวง และอ าเภอชัยบาดาล 
    1.7.15 สวนสัตว์สระแก้ว หรือสวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ทหารบก หรืออยู่ 
ห่างจากวงเวียนสระแก้วไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร  สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2483  สมัย จอมพล 
ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากของไทย ได้ปรับปรุงพื้นที่ของ
กองทัพบกประมาณ 80 ไร่ ให้เป็นสวนสัตว ์และเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งที่ 2 ของประเทศไทย รองลงมาจากสวน
สัตว์ดุสิต(เขาดิน) และได้น าสัตว์ที่จับได้จากป่าธรรมชาติ ประชาชนน ามาบริจาคและบางส่วนได้น ามาจากสวนสัตว์
ดุสิต เช่น กวางดาว เป็นต้น 
      1.8 ประชำกร 
           จังหวัดลพบุรี มีประชากรรวม 757,556 คน  ชาย 380,003  คน หญิง 377,553 คน มีพ้ืนที่รวม 
6,199.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 112.20 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยมีประชากร 
ในเขตอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลการปกครองและข้อมูลประชากร จ าแนกรายอ าเภอ    

 

 
ที่ 

 
อ ำเภอ 

กำรปกครอง จ ำนวนประชำกร พื้นที ่
ตร.กม. 

ควำม 
หนำแน่น 

ต ำบล เทศบำล อบจ. อบต. ชำย หญิง รวม   
1 เมืองลพบุรี 22 8 1 14 131,591 119,848 251,439 565.61 444.55  
2 ท่าวุ้ง 11 5 - 7 23,715 25,676 49,391 242.83 203.40 
3 บ้านหมี่ 21 1 - 20 36,391 39,276 75,667 585.70 129.19 
4 โคกส าโรง 13 1 - 13 42,011 42,783 84,794 982.46 86.31 
5 ชัยบาดาล 17 1 - 16 45,020 46,233 91,253 1,253 72.83 
6 พัฒนานิคม 9 4 - 7 33,088 34,210 67,298 517 310.13 
7 หนองม่วง 6 1 - 6 16,785 17,413 34,198 445.50 76.77 
8 ท่าหลวง 6 1 - 5 14,731 14,963 29,694 538.87 55.11 
9 ล าสนธิ 6 0 - 6 13,541 13,713 27,254 447 60.97 

10 โคกเจริญ 5 0 - 5 12,417 12,498 24,915 317.14 78.57 
11 สระโบสถ์ 5 1 - 3 10,713 10,940 21,653 304.61 71.09 
 รวม 121 23 1 102 380,003 377,553 757,556 6,199.72 112.20 

 
ที่มำ : ที่ท าการปกครองจังหวัดลพบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 
 

2.  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
 

             ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 (สพป.ลบ.2) ประกอบด้วย อ าเภอชัยบาดาล  
อ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอล าสนธิ อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอหนองม่วง อ าเภอสระโบสถ์  และอ าเภอท่าหลวงส านักงาน
ตั้งอยู่ระหว่างวัดเขาบัลลังก์ (วัดสิริโสภณวนาราม) และสถานีบริการน้ ามัน ปตท. เลขที่ 8/1 หมู่ 1 ต าบลชัยนารายณ์  
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 15130 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ตามเส้นทางรถยนต์สายพหลโยธิน 
(ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าถนนสายสระบุรี – หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 21) ตรงบริเวณทางแยกพุแค 
จังหวัดสระบุรี ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รวม 185  
กิโลเมตร 
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  2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
 

                       
                                                                                                                                              

                                               
                                       

 

                                                     

                                                                  

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

กำรจดักำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 

 

- กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 

- กลุ่มงำนประชำสมัพนัธ ์

- กลุ่มงำนประสำนงำน 

 

 

- งำนธุรกำร 

- กลุ่มงำนขอ้มูลสำรสนเทศ 

- กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 

- กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 

- กลุ่มงำนติดตำมประเมินผล 

  และรำยงำน 

- กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

  เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 

- งำนธุรกำร 

- กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจดั

กำรศึกษำ 

- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนกัเรียน 

 - กลุ่มงำนส่งเสริมสวสัดิกำร

สวสัดิภำพและกองทุน เพื่อ

กำรศึกษำ 

 - กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ 

  

 

  

 

- งำนธุรกำร 

- กลุ่มงำนพฒันำหลกัสูตรฯ 

- กลุ่มงำนวดัและประเมินผลกำรศึกษำ 

- กลุ่มงำนส่งเสริมและพฒันำส่ือฯ 

- กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

- กลุ่มงำนส่งเสริมพฒันำระบบกำรประกนัฯ 

- กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ  

 

 - กลุ่มงำนธุรกำร 

 - กลุ่มงำนวำงแผนอตัรำก ำลงัและ 

   ก  ำหนดต ำแหน่ง  

 - กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

 - กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและ 

   ทะเบียนประวติั 

 - กลุ่มงำนพฒันำบุคลำกร 

 - กลุ่มงำนวินยัและนิติกำร 

- งำนเลขำนุกำร อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีฯ 

 

สถำนศึกษำ 

 

คณะกรรมกำร กต.ปน. 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์

- กลุ่มงำนบริหำรงำนกำรเงิน  

 - กลุ่มงำนบริหำรสินทรัพย ์

-  กลุ่มงำนบญัชี 

-  กลุ่มงำนพสัดุ 

 

กลุ่ม ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ฯ กลุ่มพฒันำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

- งำนธุรกำร 

- กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำร

จดักำรศึกษำ 

- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำร

นกัเรียน 

 - กลุ่มงำนส่งเสริมสวสัดิกำร

สวสัดิภำพและกองทุน เพื่อ

กำรศึกษำ 

 - กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ 

  

 

  

 

- ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรพฒันำ 

- ปฏิบติังำนส่งเสริม สนบัสนุน 

และยกยอ่งเชิดชูเกียรติ

ขำ้รำชกำรและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 

 -ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรลำศึกษำ

ต่อ ฝึกอบรม  และปฏิบติังำนอ่ืท 

 - สร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพฒันำ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- ปฏิบติังำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

 

  

 

- งำนวินยั 

- งำนเร่ืองร้องเรียน 

 - งำนละเมิด 

- งำนคดีปกครอง 

- งำนป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.2 ท ำเนียบผู้บริหำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  

  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
 

 

 

 

 นำยต่อศักด์ิ  บุญเสือ 
 

 

 

 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  
 

 

 

 

 

 นำงรัตนมำรินทร์  สืบสำยทองค ำ  
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ตำรำงท่ี 2  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทและระดับการศึกษาใน สพป .ลบ .2  

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
 

      2.3 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
         นิยาม : จ านวนนักเรียน ครู และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด สพป. เป็นจ านวนนักเรียน  
ครู และโรงเรียน ที่ไม่รวมจ านวนของ สพม., เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
 

ต ำแหน่ง/หน่วยงำน 
 

ประเภทบุคลำกร ระดับกำรศึกษำบุคลำกร 
38 ข 38 ค 

(1) 
38 ค 
(2) 

รวม ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1 ผอ.สพป. 1 - - 1 - - - 1 1 
2 รอง ผอ.สพป. 1 - - 1 - - 1 - 1 
3 กลุ่มอ านวยการ - - 8 8 1 5 2 - 8 
4 กลุ่มนโยบายและแผน - - 8 8 - 4 4 - 8 
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 11 11 - 6 5 - 11 
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 6 6 - 3 3 - 6 
7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลฯ 

 

- 9 
 

1 10 
 

- 
 

1 8 
 

1 10 

8 กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

 

- 
 

- 6 6 - 3 3 
 

- 6 

9 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 2 - - 2 - 2 
 รวมทั้งสิ้น 2 9 42 53 1 22 28 2 53 
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  ตำรำงที่ 3  ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 
 

ระดับกำรศึกษำ ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน  จ ำนวน

ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

 ก่อนประถมศกึษำ 

อนุบาล 3 ขวบ - - - - 
อนุบาล 1 133 126 259 32 
อนุบาล 2 984 910 1,894 148 
อนุบาล 3 1,154 1,072 2,226 149 

     รวม ก่อนประถมศกึษำ 2,271 2,108 4,379 329 

ประถมศึกษำ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,277 1,126 2,403 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,233 1,148 2,381 153 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,211 1,066 2,277 149 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,303 1,127 2,430 155 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,336 1,189 2,525 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,318 1,241 2,559 156 

     รวม ประถมศกึษำ 7,678 6,897 14,575 917 

 มัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 702 551 1,253 49 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 678 599 1,277 50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 600 523 1,123 49 

     รวม มัธยมศึกษำตอนต้น  1,980 1,673 3,653 148 

 มัธยมศึกษำตอนปลำย 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 32 36 68 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 24 22 46 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 16 15 31 3 

     รวม มัธยมศึกษำตอนปลำย 72 73 145 9 
รวม อนุบำล–มัธยมศึกษำตอนปลำย 12,001 10,751 22,752 1,403 

รวม ทั้งหมด 12,001 10,751 22,752 1,403 
 
     ตำรำงที่ 4  จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

 ที ่ จ านวนนักเรียน โรงเรียนรัฐบาล (สังกัด สพป.) รวม 
1 1-60  คน 29 29 

2 61-120  คน 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           43 

3 121-250  คน 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            40 

4 251-500  คน 23 23 

5 501-1,500  คน 4 4 

6 1,501-2,500  คน -  - 

7 มากกว่า 2,500  คน -  - 

รวม 139 139 
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ตำรำงท่ี 5  จ านวนโรงเรียน จ าแนกระดับชั้นที่สอน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ดังนี้ 
 

ที ่ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนโรงเรียน 

1 อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 96 
2 อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 
3 อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 
5 อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. - 
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. , ปวส.) - 
 รวม 139 
 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนผู้บริหาร – ครู – นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพป. จ าแนกตามอ าเภอ ดังนี้ 
 

       ที่ อ ำเภอ 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ (แห่ง) ผู้บริหำร/รอง ครู นักเรียน 
1 ชัยบาดาล 43 36 378 7,264 
2 พัฒนานิคม 28 24 257 5,001 
3 ท่าหลวง 16 14 137 2,415 
4 สระโบสถ์ 10 9 92 1,326 
5 โคกเจริญ 12 9 116 2,167 
6 ล าสนธิ 14 14 170 2,936 
7 หนองม่วง 16 8 117 1,643 
 รวม 139 114 1,267 22,752 
 

(ข้อมูลสถานศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

 

ตำรำงท่ี 7  จ านวนนักเรียน จ าแนกระดับการศึกษา (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ดังนี้ 
 

ที ่
 

ระดับ จ ำนวนนักเรียน 

1 ก่อนประถมศึกษา  4,379 
2 ประถมศึกษา 14,575 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น  3,653 
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย     145 

 รวม 22,752 
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       ตำรำงท่ี 8  จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด จ าแนกตามอ าเภอ (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ดังนี้ 
 

 

ที ่ อ ำเภอ 
ระดับชั้น 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลำย 

1 ชัยบาดาล 1,245 4,767 1,107 145 7,264 
2 พัฒนานิคม 1,050 3,256 695 - 5,001 
3 ท่าหลวง 479 1,567 369 - 2,415 
4 สระโบสถ์ 276 812 238 - 1,326 
5 โคกเจริญ 440 1,433 294 - 2,167 
6 ล าสนธิ 578 1,774 584 - 2,936 
7 หนองม่วง 311 966 366 - 1,643 

 รวม 4,379 14,575 3,653 145 22,752 
       

      ตำรำงท่ี 9  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตามระดับ ต าแหน่ง 
                     และเพศ (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม 
ครูผู้ช่วย 48 128 176 

ไม่มีวิทยฐานะ 1 - 1 
คศ.1 88 254 342 
คศ.2 71 155 226 
คศ.3 185 454 639 
คศ.4 1 2 3 
รวม 394 993 1,387 

 
        

 ตำรำงท่ี 10  แสดงอัตราส่วนนักเรียน : ห้องเรียน  และนักเรียน : ครู ปีการศึกษา 2561 
 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ อัตรำส่วน 
จ ำนวน ร.ร. นักเรียน ห้องเรียน คร ู น.ร. : ห้องเรียน นักเรียน : ครู 

139    22,752    1,403   1,267      16 : 1     16 : 1 
  

หมำยเหตุ    เกณฑ์ นักเรียน : ห้องเรียน เท่ากับ  40 : 1 / นักเรียน : ครู เท่ากับ  20 : 1 

          ตำรำงท่ี 11  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คน ลงมา (จ านวน 8 โรงเรียน) 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน 

 
ที ่ โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

1 บ้านหนองไก่ห้าว 22  5 บ้านห้วยนา 34 
2 บ้านหนองส าราญ 29  6 บ้านหนองเกตุ 37 
3 บ้านโค้งรถไฟ 31  7 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย 38 
4 วัดศิริบรรพต 34  8 บ้านท่ามะกอก 40 
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 ตำรำงท่ี 12 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 41 - 60 คน (จ านวน 21 โรงเรียน) 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน 

 
ที ่ โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

1 บ้านซับไทร 41  12 บ้านลังกาประชาสรรค์ 53 
2 บ้านเนินทอง 41  13 บ้านหนองปลาไหล 53 
3 บ้านโคกกลาง 41  14 บ้านบ่อน้ า 53 
4 บ้านศรีเมือง 42  15 บ้านห้วยดีเลิศ 53 
5 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42  16 บ้านหนองตะแบก 54 
6 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 44  17 บ้านบ่อดินสอพอง 56 
7 บ้านท่าหลวง 46  18 บ้านห้วยเขว้า 57 
8 บ้านคลองสาริกา 49  19 บ้านห้วยสาราม 58 
9 บ้านหนองไทร 50  20 บ้านวังก้านเหลือง 60 

10 บ้านห้วยสะอาด 52  21 บ้านนาโสม 60 
11 บ้านเขาหมูมัน 52     

 

         ตำรำงที่ 13 แสดงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 61 - 80 คน (จ านวน 15 โรงเรียน) 
 

ที่ โรงเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน 

 
ที่ โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

1 บ้านทรัพย์เจริญ 61  9 บ้านซบัผาสุก 72 
2 บ้านหนองขาม 61  10 บ้านธงชัยสามัคค ี(ศรีสยามอุปถมัภ์) 74 
3 ซอย 12 สาย ๔ ซ้าย 63  11 บ้านล าสนธ ิ 77 
4 บ้านคลองกลุ่ม 63  12 บ้านหนองหัวช้าง 79 
5 บ้านหนองปล้อง 64  13 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80 
6 บ้านไร่พัฒนา 65  14 บ้านล าโกฏิทอง 80 
7 บ้านหนองปีกนก 69  15 บ้านทุ่งดนิแดง 80 
8 บ้านซบังูเหลือม 72     

 

 

                ตำรำงท่ี 14 แสดงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 81 - 100 คน (จ านวน 18 โรงเรียน) 
 

ที่ โรงเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน 

 
ที่ โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

1 บ้านสันตะลุง 81  10 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 88 
2 บ้านทุ่งทา่ชา้ง 81  11 บ้านสวนมะเดื่อ 90 
3 บ้านด่านจันทร ์ 82  12 บ้านโกรกรกฟ้า 90 
4 บ้านดงน้อย(ชัยบาดาล) 83  13 บ้านท่าเยี่ยม 90 
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5 บ้านท่าตะโก 83  14 บ้านเขาตะแคง 93 
6 บ้านหนองจาน 83  15 บ้านทะเลวังวัด 93 
7 บ้านหนองบง 87  16 วัดมณีศรีโสภณ 94 
8 บ้านซบัเค้าแมว 87  17 บ้านล าโป่งเพชร 97 
9 บ้านทะเลทอง 87  18 ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง 100 

   

       ตำรำงท่ี 15 แสดงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 101 - 120 คน (จ านวน 10 โรงเรียน) 
 

ที่ โรงเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน 

 
ที่ โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

1 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 101  6 บ้านเขาขวาง 108 
2 บ้านแหลมชนแดน 101  7 บ้านซบัหินขวาง 109 
3 บ้านทุ่งตาแก้ว 104  8 หมู่บ้านป่าไม้ซับลงักา 112 
4 ไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) 106  9 บ้านหนองโพธิ ์ 115 
5 บ้านหนองเสมา 106  10 อนุบาลวัดหนองม่วง 116 

 

                        รวมโรงเรียนขนาดเล็กท้ังสิ้น 72 โรงเรยีน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)  

   2.4 ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                2.4.1 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
                         ตำรำงท่ี 16  ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน 

       ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 

                                           
สำระกำรเรียนรู ้

ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 
สพฐ. สพป.ลบ.2 สพฐ. สพป.ลบ.2 สพฐ. สพป.ลบ.2 

X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. 
1. ด้านภาษา 46.6

4 
6.07 42.9

8 
5.56 50.2

9 
6.56 50.8

7 
6.56 51.9

4 
6.20 49.5

2 
5.95 

2. ด้านคดิค านวณ 40.7
1 

6.27 35.1
2 

5.52 37.3
5 

5.63 34.4
9 

4.80 38.3
8 

6.25 34.1
1 

5.65 

3. ด้านเหตุผล 48.5
6 

6.36 45.3
8 

5.99 52.6
2 

7.61 51.5
9 

7.50 44.9
8 

6.08 41.0
2 

5.53 

 

จากตารางที่ 16  เปรียบเทียบสาระการเรียนรู้ของ สพฐ. กับของ สพป.ลบ.2 ทั้ง 3 ด้าน คือ  ด้านภาษา 
  ด้านคิดค านวณ และด้านเหตุผล  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558, ปีการศึกษา 2559 และ 
  ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าที่ สพฐ. ก าหนดเกือบทุกสาระการเรียนรู้ ยกเว้น ด้านภาษา ปีการศึกษา 2559 
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       2.4.2 ผลกำรทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
            ตำรำงท่ี 17 ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 – 2560 

 

   สำระ 
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพป.ลบ. 2 
2558 2559 พัฒนำ 

กำร 
58-59 

2560 พัฒนำ 
กำร 

59-60 

2558 2559 พัฒนำ 
กำร  

58-59 

2560 พัฒนำกำร 
59-60 

2558 2559 พัฒนำ 
กำร  

58-59 

2560 พัฒนำ 
กำร  

59-60 
ภาษาไทย 49.33 52.98 3.65 46.58 -6.4 48.39 51.88 3.49 45.29 -6.59 46.62 50.07 3.45 43.31 -6.76 
ภาษอังกฤษ 40.31 34.59 -5.72 36.34 1.75 36.61 31.11 -5.5 32.73 1.32 32.54 27.53 -5.01 29.37 -1.84 
คณิตศาสตร์ 43.47 40.47 -3 37.12 -3.35 41.76 38.76 -3 35.55 -3.21 37.11 34.60 -2.51 32.61 -1.99 
วิทยาศาสตร์ 42.59 41.22 -1.37 39.12 -2.1 41.55 40.27 -1.28 38.13 -2.14 39.86 38.21 -1.65 36.55 -1.66 

เฉลี่ยรวม 43.92 43.19 -0.73 39.79 -3.4 43.19 41.42 -1.77 37.93 -2.58 40.36 38.68 -1.68 35.46 -3.22 

   
    2.4.3 ผลกำรทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

                    ตำรำงท่ี 18  ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
  

   สำระ 
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพป.ลบ. 2 
2558 2559 พัฒนำกำร 

58-59 
2560 พัฒนำกำร 

59-60 
2558 2559 พัฒนำกำร 

58-59 
2560 พัฒนำกำร 

59-60 
2558 2559 พัฒนำกำร 

58-59 
2560 พัฒนำกำร 

59-60 

ภาษาไทย 42.64 46.38 3.72 48.29 1.93 42.89 46.81 3.92 48.77 1.96 41.26 42.55 1.29 44.24 1.69 
ภาษอังกฤษ 30.62 31.80 1.18 30.45 -1.35 30.16 31.39 1.23 30.14 -1.25 26.47 26.91 0.44 27.19 0.28 
คณิตศาสตร์ 32.40 29.31 -3.09 26.3 -3.01 32.42 29.53 -2.89 26.55 -2.98 27.02 23.56 -3.46 20.71 -2.85 
วิทยาศาสตร์ 37.63 34.99 -2.64 32.28 -2.71 37.88 35.12 -2.76 32.47 -2.65 32.90 31.35 -1.55 29.88 -1.47 
เฉลี่ยรวม 35.82 38.30 2.48 34.33 -3.97 37.95 38.44 0.49 34.48 -1.23 34.04 33.82 -0.22 30.51 -3.31 

 

      2.4.4 ผลกำรทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
           ตำรำงท่ี 19  ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
  

   สำระ 
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพป.ลบ. 2 
2558 2559 พัฒนำกำร 

58-59 
2560 พัฒนำกำร 

59-60 
2558 2559 พัฒนำกำร 

58-59 
2560 พัฒนำกำร 

59-60 
2558 2559 พัฒนำกำร 

58-59 
2560 พัฒนำกำร 

59-60 

ภาษาไทย 49.36 52.29 2.93 49.25 -3.04 49.95 52.29 3.14 50.07 -3.02 37.98 42.41 4.43 39.74 -2.67 
สังคมศึกษา 39.70 35.89 -3.81 34.7 -1.19 40.00 35.89 -3.83 34.96 -1.21 33.55 31.17 -2.38 31.54 0.37 
ภาษอังกฤษ 24.98 27.76 2.78 28.31 0.55 24.68 27.76 2.67 27.91 0.56 18.34 21.42 3.08 20.91 -0.51 
คณิตศาสตร์ 26.59 24.88 -1.71 24.53 -0.35 26.65 24.88 -1.75 24.64 -0.26 20.30 19.38 -0.92 14.66 -4.72 
วิทยาศาสตร์ 33.40 31.62 -1.78 29.37 -2.25 33.55 31.62 -1.78 29.48 -2.29 29.51 28.81 -0.7 22.86 -5.95 
เฉลี่ยรวม 34.81 34.49 -0.32 33.23 -1.26 34.97 34.49 -0.31 33.41 -1.24 27.94 28.64 0.7 25.94 -2.7 

 

    2.5 ผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

        2.5.1 ผลกำรประเมินสถำนศึกษำของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. 
   จากการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบท่ี 3 ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2559 โรงเรยีนในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้รับการประเมินและรายงานผลการประเมินอย่างเป็นทางการ ของปี 2554 – 2559 จ านวน
ทั้งสิ้น 139 โรงเรียน แบ่งเป็น ระดับปฐมวัย จ านวน 136 โรงเรียน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 139 
โรงเรียน ดังนี้ 
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                 ตำรำงที่ 20  ผลการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบท่ี 3 (พ.ศ.2554 - 2559) 
 

สังกัด/ระดับ 
จ านวน 
โรงเรียน 
ที่ประเมิน 

ผลการประเมิน การรับรองมาตรฐาน 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม รับรอง ไม่รับรอง รวม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 ร.ร.ในสังกัด สพฐ. 
    ระดับปฐมวัย 136 0 

(0) 
1 

(0.74) 
2 

(1.47) 
88 

(64.71) 
45 

(33.09) 
136 
(100) 

129 
(94.85) 

7 
(5.15) 

136 
(100) 

    ระดับการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

139 0 
(0) 

0 
(0 

12 
(8.63) 

120 
(86.33) 

7 
(5.04) 

139 
(100) 

107 
(76.98) 

32 
(23.02) 

139 
(100) 

 
 
 

         2.5.2 ผลกำรประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                ลพบุรี เขต 2 ปี 2552 – 2560 
                 ส านักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) ได้ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยท าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะด าเนินการเรื่องใดบ้างให้ประสบผลส าเร็จ 
เมื่อด าเนินการแล้วมีการประเมินผลและจัดสรรรางวัลให้ เมื่อด าเนินการส าเร็จตามข้อตกลงที่ท าต่อกันไว้   
                 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อด าเนินแล้วเสร็จได้มีการประเมินผลและให้รางวัล ผลการ
ประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปรากฏดังนี้ 

     ตำรำงท่ี 21  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 2552 – 2560 
 

ปี พ.ศ. 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ของ สพฐ. 

คะแนนของ สพป.ลพบุรี เขต 2 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ : KRS 
 ตัวชี้วัดตาม 

แผนปฏิบัติการ : ARS 
2552 5.00 3.8570  4.1179 4.5996 
2553 5.00 3.9238  3.9516 4.4517 
2554 5.00 3.6834  4.51017 3.9706 
2555 5.00 3.6950 3.49927 4.6792 
2556 5.00 3.6633 4.43086 4.6511 
2557 5.00 3.3048 3.57847 4.4053 
2558 5.00 3.285 2.64532 4.42873 
2559 5.00 3.934 4.52590 4.49675 
2560 ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
4.59 
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           2.5.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
                 ส านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้
ด าเนินการให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  โดยก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
                 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดร้ับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งแต่ปี 2561 ผลการประเมิน ปรากฏดังนี้ 

     ตำรำงท่ี 21  ผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาปี 2561 

ล ำดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัย่อยในกำรประเมินคุณธรรมและ ค่ำน้ ำหนัก คะแนนที่ได้ คะแนนหลัง 

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ร้อยละ) -100 ถ่วงน้ ำหนัก 

1 ควำมโปร่งใส 26 92.99 24.18 

  1.1 การเปิดเผยข้อมูล   93.83   

  1.2 การมีส่วนร่วม   97.66   

  1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง   87.5   

2 ควำมพร้อมรับผิด 18 96.63 17.39 

  2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ   98.46   

  2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที ่   96.65   

  2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร   94.8   

  2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน   95.39   

3 ควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบตัิงำน 22 93.75 20.62 

  การรับสินบน   93.75   

  *กรณีจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจไมเ่ป็นไปตำมเกณฑ์     0 

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 91.21 14.59 

  4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต   95.15   

  4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   96.98   

  4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต   81.52   

  4.4 การตรวจสอบถว่งดุลภายใน   91.22   

5 คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18 85.13 15.32 

  5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและให้บรกิาร   81.61   

  5.2 คุณธรรมการบริหารงาน   89.35   

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน   92.11 
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 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่มด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
  เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3  เครื่องมือ ได้แก ่
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
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คะแนนภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ปี 2558 - 2561 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 – 2561 แสดงดังนี้ 

หน่วยงำน 
ผลคะแนน ITA  

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
เขต 2 

82.59 91.95 88.08 92.11 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  82.59 91.95 88.08 92.11 

 คะแนนรำยดัชนีของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  ปี 2560 - 2561 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รายดัชนี
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงำน 
คะแนน ITA 
ภำพรวม 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 

88.08 92.11 76.40 92.99 97.45 96.63 97.59 93.75 89.99 91.21 82.27 85.13 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้คะแนน
การประเมินในภาพรวมปี 2561 สูงกว่าปี 2560 คิดเป็น 4.03 คะแนน แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับปี 
2561 รายดัชนี ปรากฏว่า ดชันีที่ 2 ความพร้อมรับผิด  ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานตามภารกิจ การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และการจัดการเรื่องร้องเรียน มีค่าคะแนนต่ ากว่าปี 2560 แต่ยังไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  มีจุดบกพร่องในเรื่องการ
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  
ในปีที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนให้สาธารณะชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน 
นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์   
การปฏิบัติงานต่ า รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารของหน่วยงาน โดยการแสดงเจตจ านงที่แน่วแน่ว่าจะ
บริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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 ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน  ซึง่ประกอบด้วย การรับสินบน มีค่าคะแนนต่ ากว่า
ปี 2560 แตย่ังไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ซึง่สะท้อนถงึพฤติกรรมการทุจริตของเจา้หนา้ที่ เช่น การเรียกสนิบน หรือ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อ านาจหนา้ทีหรือต าแหน่งหน้าที ่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง หรือผู้อื่น ตลอดจนการประเมินการช้ีมูลความผิดและเรื่องกลา่วหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย  ซึง่ต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
 

 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ  ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
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 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
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 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

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

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

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 

ยุทธศำสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

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

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

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

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
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การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

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

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

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

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 



27 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

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

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ - การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

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

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

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

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

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

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  จะมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต  อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

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

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

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

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี 
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

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

 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงตอ่สภำนิตบิัญญัติแหง่ชำติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลง นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามา
หากินและการด ารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน 
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
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ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอือ้ให้สามารถด าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการ  
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า  
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน  
เป็นส าคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่ วยงานของรั ฐ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริ การ เชิ งรุ ก  
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ  
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรั ดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้ งขึ้นเ พ่ือสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศกึษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 

Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น 
สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ค ว า ม 
ไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ  
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค ำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

    (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

“สังคมมีวินัย  ยึดมั่นในคุณธรรม ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้ำประสงค์ :  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ ประจ าปี 2562 สูงขึ้น 
 2. สร้างระบบฐานคิดของบุคลากรและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

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

1. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับรู้
เจตจ านง นโยบาย การ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 

 

- 

2. สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
กระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู ้และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

10,000 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา/ข้าราชการ

3. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

45,000 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

ใหม ่
- ศึกษาดูงานการ
ป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางจิตพอเพียง 

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4. ส่งเสริมกจิกรรมท า
ความด ีเพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 - จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต (เมล็ดพันธ์ุแห่ง
การแบ่งปัน) 
 - เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 - สร้างจิตส านึกการ
รักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการท างาน 
 ฯลฯ 
  

4. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- 

 
 

 
 

5. สร้างเครือข่ายความ
ซื่อสัตยส์ุจรติระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2  โรงเรียน 
ในสังกัด สพป.ลพบุรี 2 
  - จัดท า MOU สุจรติ 
  - สร้างเครือข่ายไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
 - การประชุมเชิง
ปฏัติการการสร้างการ
รับรู้เรื่องกฎหมาย/
ระเบียบ/มาตรการใน
การสร้างองค์กรปลอด
จากการทุจรติในการ
ปฏิบัติงาน 

5. จ านวนโรงเรียนเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายความ
ซือ่สัตยส์ุจรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.
ลพบุรี 2 

150,000.- 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

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

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

1. พัฒนาค่าคะแนน
การประเมินดา้น
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมในการ
ยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2562 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
- ประชุมวิเคราะห์
มาตรการ และจัดท า
มาตรการ แนวทางการ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมิน ITA 
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  
 
 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

25,000 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2562 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2562 

- 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
 “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- รายงานการด าเนิน
โครงการส านักงานเขต
พื้นที่สุจริต 
ประจ่าปี 2562 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
การด าเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต/
ใหค้วามรู้การส่งเสริม
ให้นิติบุคคลป้องกันการ
ให้สินบน 
 
 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

20,000 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

4. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 

 



 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กิจกรรมประชุม             
เชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุม 
มีความตระหนัก 
และปฏิบั ติ หน้ าที่ 
ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ สพป.
ลพบุรี เขต 2 
จ านวน 57 คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

10,000          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

2. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกระท าที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/
ข้าราชการใหม่ 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุม 
มีความตระหนัก 
และปฏิบั ติ หน้ าที่ 
ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา/
ข้าราชการใหม่ 
จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ร่วมกิจกรรมมร
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

25,000          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

3. กิจกรรมศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร และบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
“ศึกษาดูงานการป้องกันการ
ทุจริต ตามแนวทางจติ
พอเพียง" (พิพิธภัณฑ์ ปปช./
โครงการพระราชด าริ) 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ สพป.
ลพบุรี เขต 2 
จ านวน 57 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการศึกษาดู
งานมีความตระหนัก
รู้ในการป้องกันและ
ปราบการการทุจรติ 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

20,000          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

4. ส่งเสริมกจิกรรมท าความด ี
เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 
 - จิตพอเพียงต้านทุจริต (เมล็ด
พันธุ์แห่งการแบ่งปัน) 
 - เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 - สร้างจิตส านึกการรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการท างาน 
 - เขตพื้นท่ีการศึกษาคณุธรรม 

ฯลฯ 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ สพป.
ลพบุรี เขต 2 
จ านวน 57 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

-          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา/
กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา/กลุ่ม
กฏหมายและ
คด ี
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

5. สร้างเครือข่ายความซื่อสตัย์
สุจรติระหว่างส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2  โรงเรียน ใน
สังกัด สพป.ลพบุรี 2 
  - จัดท า MOU สุจรติ 
  - สร้างเครือข่ายไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 - การประชุมเชิงปฏัติการการ
สร้างการรับรูเ้รื่องกฎหมาย/
ระเบียบ/มาตรการในการสร้าง
องค์กรปลอดจากการทุจรติใน
การปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
เป็นเครือข่ายไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

เชิงปริมาณ 
จ านวนโรงเรยีนที่
เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 139 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรเครือข่าย
สร้างการตระหนักรู้
และค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากร นักเรียน  
ผู้ปกครอง  

150,000          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา/
กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา/กลุ่ม
กฏหมายและ
คดี/กลุ่ม
โรงเรียน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

5. พัฒนาค่าคะแนนการ
ประเมินด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อม
ในการยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ประจ าปี 2562 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- ประชุมวิเคราะห์มาตรการ 
และจัดท ามาตรการ แนว
ทางการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 85 ของค่า
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

เชิงปริมาณ 
ค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ไมต่่ ากว่าร้อย
ละ 85 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรสามารถ
ยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

18,000 
 
 

         ทุกกลุ่มงาน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมิน ITA โรงเรยีนคุณภาพ
ประจ าต าบล  

ร้อยละ 85 ของ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลไดร้ับ
ฟังการชี้แจง
นโยบาย แนว
ทางการปฏิบัติใน
เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
จ านวนโรงเรยีน
คุณภาพประจ า
ต าบล จ านวน 54 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน  

7,000          ทุกกลุ่มงาน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

7. สร้างสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรคเ์พื่อให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
 “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต 
Zero Corruption” 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษาท่ีอาจเกิดขึ้น/
Do & Don't) 
- รายงานการด าเนินโครงการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีสุจริต 
ประจ่าปี 2562 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และการด าเนินงาน ในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต/ให้ความรู้การส่งเสริมให้
นิติบุคคลป้องกันการให้สินบน 

รูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตเพื่อสร้างการ
รับรู้ ไม่น้อยกว่า 3 
รูปแบบ 

เชิงปริมาณ 
รูปแบบการสร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์
เพื่อให้เข้าถึง
บุคลากรใน
ส านักงานเขต 57 
คน โรเงรียนใน
สังกัด 139 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
บุคลกรเข้าไดร้ับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงานในด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริต  

20,000          ทุกกลุ่มงาน 
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แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศำสตร์ชำติ 

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

- กลุ่มอ านวยการ 

 ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต 10,000 กลุ่มอ ำนวยกำร/
กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 
  - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"   
 ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
45,000 กลุ่มอ ำนวยกำร/

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 
  - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ

ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการใหม”่ 
  

 - กิจกรรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “ศึกษาดู
งานการป้องกันการทุจริตบนแทนวทางจิตพอเพียง” (พิพิธภัณฑ์ ปปช./โครงการ
พระราชด าริ) 

  

 
 
 



50 
 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมท ำควำมดีเพื่อสำธำรณะ แบ่งปัน ลดควำมเห็นแก่ตัว โดยยึด
หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสำธำรณะ 

- ทุกกลุ่มงาน 

 - กิจกรรมจิตพอเพียงต้านทุจริต (เมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปัน)   
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
 - สร้างจิตส านึกการรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท างาน   
 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับ

โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 
150,000 กลุ่มอ ำนวยกำร/

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 
 - จัดท า MOU สุจริต   
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการในการสร้าง

องค์กรปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

โครงกำรยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

25,000 ทุกกลุ่มงาน 

 - กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
2562  

  

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 - กิจกรรมวิเคราะห์มาตรการและจัดท ามาตรการ แนวทางการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
  

        - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
     - การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
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ยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

     - การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
     - การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
     - การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน   
     - การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
  

     - การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
     - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
     - การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน   
      - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
 โครงกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์แนวสร้ำงสรรค์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 20,000 ทุกกลุ่มงำน 
 - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต   
    
    
 รวมทั้งสิ้น 250,000  

 
         ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ  สุกัญญา  สมสิงห ์   ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ             ต่อศักด์ิ  บุญเสือ 
    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  สมสิงห์)       (นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
        ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

   (.........................................) 
  ต าแหน่ง ............................................... 

            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 









 

 

 

1. หนงัสือเชิญประชมุ 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.รายงานการประชมุ 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
พร้อมด้วย รองฯ  รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป., ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากร 

ทางการศึกษาใน สพป.ลพบุรี เขต 2  จัดประชุมร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อ าเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

 

 

3. รูปภาพการประชมุ 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


