
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีกาดรศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธสาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ สวนที่ 1 บทนำเสนอความเปนมาการปองกัน      

การทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย 

และคำสั่งที่เกี ่ยวของ สวนที ่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร

ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และ

งบประมาณ 

  

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

               หนา 
 
บทท่ี  ๑    บทนำ                1 

- ความเปนมา 
- ขอมูลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑          ๓ 
- การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน                 ๔ 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ                            ๖ 

          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑         
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        ๘ 

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต ๑  ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สวนท่ี  2  บริบทท่ีเกี่ยวของ 

- รัฐธรรมนูธแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560           ๙ 
- ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)                                       ๑๐ 
- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๑๒ 

(พ.ศ.2561 – 2580)  
              -    นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภาพนิติบัญญัติแหงชาติ       ๑๙ 
สวนท่ี  3  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                          ๒๐ 
             ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

- แผนการดำเนินงานดานการปองกันการทุจริต            ๒๐ 
- แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม             ๒๗  

 
 

 



๑ 
 
 

สวนท่ี 1  
บทนำ 

 ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค

สำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ 

การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึนตัวอยางเชน การทุจริตเชิง

นโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบ 

ในวงกวาง 

 ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจำเปนตองไดรับ

การพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ป 2564 ประเทศไทยได 35 คะแนน โดยมีคะแนนนอยกวาป 2563 โดยในปนี้จัดอยูใน

อันดับท่ี 110 ของโลก จากจำนวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชัน 

อยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตาน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดเปาหมายหลักเพ่ือใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสำคัญกับการปรับและ 

หลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต และการสงเสริม 

การพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริต

ของแตละ หนวยงาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปราม

การทุจริต สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล เพ่ือสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรม 

รวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริม 

การกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน”  

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด 

เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยตอการทุจริต และ

เขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของ

หนวยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน 

และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษา

ตานทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี 

มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 



๒ 
 

  

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู

ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ัง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีตองดำเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม

ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทบูรณาการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสูการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี ้

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปน  

กรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญ 

อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  

 

 

 

  



๓ 
 

ขอมูลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ความเปนมา 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  (Ayutthaya Primary Educational  

Service Area Office 1)  จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 7  

กรกฎาคม  2546  และตามประกอาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ  2550  ไดประกาศแบงเขตพ้ืนท่ี 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงแกไขการกำหนดพ้ืนท่ีการศึกษา และกำหนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  โดยในสวนของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  กำหนดให

รับผิดชอบจัดการศึกษาในทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทองท่ี  9 อำเภอ คือ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา   

อำเภอนครหลวง  อำเภอทาเรือ  อำเภอบางปะหัน  อำเภอมหาราช  อำเภอบานแพรก  อำเภอภาชี  อำเภอวังนอย  

และอำเภออุทัย  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑  ลงวันท่ี 18  สิงหาคม  2553 

 1.  ท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   222/242   หมู   6      

 ถนนอยุธยา -  อางทอง  ตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000   

         http://www.aya1.go.th 
                   E-mail address: Saraban_moe@aya1.go.th  
                       หมายเลขโทรศัพท     035  352971 – 2 
               โทรสาร    035  352973 
    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
    นางกัลยา  มาลัย    062  418  1166 
                       รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
     1.  นางสาวปุณญอุษา  ผดุงหมาย  090  935  3556 
     2.  นางสาวรัชดา  ทองสุข   098  270  7791 
     3.  นางภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล   091  867  3895 
     กลุมอำนวยการ    035  352  971 - 2  ตอ  101,102 
     กลุมบริหารงานบุคคล    035  352  971 - 2  ตอ  107,108 
                        กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย      035  352  971 - 2  ตอ  201,202,203 
     กลุมนโยบายและแผน    035  352  971 - 2  ตอ  208,210,211 
     กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  035  352  971 - 2  ตอ  201,202,203 
     กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   035  352  971 - 2  ตอ  301,303 
     กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล  035  352  971 - 2  ตอ  305,306 
     กลุมกฎหมายและคดี    035  352  971 - 2  ตอ  308 
     กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ            035  352  971 - 2  ตอ  100 
     หนวยตรวจสอบภายใน             035  352  971 - 2  ตอ  105 
     หนาหอง ผอ.สพท.             035  268  520 

http://www.aya1.go.th/
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 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานท่ีนำเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานท่ีไดนำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ

ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 

225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการ

พัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและ

ประมวลผล โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ดานเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบ

ออนไลนเต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงถือเปนการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน

ในการนำเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเปนตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมิน 

การกำกับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย   

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ 

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
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ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสำรวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวของ ทำใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใส 

และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ 

การทุจริต ซ่ึงจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนำไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิด 

การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจำแนก

ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอำนาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป

สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.15 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ 
B (Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1.. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน 84.15 ซ่ึงถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ B ( Good ) โดย ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนน
สูงสุด  100  คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนน 
50.00  คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปไดดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 
2558 88.04 - - 
2559 85.62 ลดลง - 2.42 
2560 86.66 เพ่ิมข้ึน + 1.04 
2561 87.56 ลดลง - 0.90 
2562 80.16 ลดลง - 7.40 
2563 85.16 เพ่ิมข้ึน + 5.00  
2564 84.15 ลดลง - 1.01  

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 100.00 AA ผาน 
3 การใชอำนาจ 99.74 AA ผาน 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 99.72 AA ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 99.35 AA ผาน 

4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 98.95 AA ผาน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.61 AA ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.68 AA ผาน 

2 การใชงบประมาณ 96.47 AA ผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 74.34 C ไมผาน 

10 การปองกันการทุจริต 50.00 E ไมผาน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดี
ยิ่งข้ึน (มีคะแนนต่ำกวารอยละ 85) มีดังนี้ 

1.การเปดเผยขอมูล 
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 

5 ประเด็น  คือ (1 ) ขอมูล พ้ืนฐาน ไดแก  ขอมูล พ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ  และการปฏิสัมพันธขอมูล 
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก 
แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการ 
เรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 
  2. แนวทางการปองกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมี
แนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริต 
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะหแตละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา
ใหดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เปนตน  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกำหนดข้ันตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบให

ทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 
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สวนท่ี 2  
บริบทท่ีเก่ียวของ 

สำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักดานการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทำงานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน 

ดังนั้น สาระสำคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สาระสำคัญขางตนจะเปนเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หนาท่ีของประชาชนชาวไทยวา 

“...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรก 

ท่ีรัฐธรรมนูญไดกำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 

ท่ีสำคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตอง

เปนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจหรอืกระทำการโดย

มิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และ

รัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ี

ในหนวยงาน  ซ่ึ งตองไมต่ ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดั งกล าว  การท่ีรัฐธรรมนูญ ได ใหความสำคัญตอ 

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

ไดเกิดปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งท่ีไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นำใหขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ันในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับ

ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามท่ีจะแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดม่ัน 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว 
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ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปนกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกำหนด

จากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู

การพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ

เป น ธรรม  ประเทศสามารถแข ง ขัน ได ใน ระบบ เศรษฐ กิจ โดย มีกรอบยุท ธศาสตรช าติ  ระยะ 2 0  ป  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ัน 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ  
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 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจดัการอุทกภัย 

อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  
 (7) พัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำข้ึนภายใต
ความจำเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงการดำเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซ่ึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตท่ีจำเปนตองไดรับ 
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพ่ือรวมกระทำทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญท่ีตองใช
งบประมาณมาก ทำใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานท่ีทำหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกำหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหา
ดังกลาว   

การจัดทำแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด 
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสำนึกในความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพ่ือใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน เทาทัน
พลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะนำไปสูการลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดานของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ 
มีประสิทธิภาพ กำหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการ
ดำเนินการของแผนแมบทฯ ซ่ึงไดกำหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต าง ๆ ในสั งคมรวม มือกันในการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 
4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณา

การ 

เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเดน็ การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน  

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง ใหขอมูล 

แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครอง

จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกำหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

 

 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ำ

กวา  50 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ำ
กวา   57 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได
คะแนนไมต่ำ

กวา  62 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ำ

กวา  73 
คะแนน 
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1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณ ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจ
ขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการตอตานการทุจริตท้ังใน
ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวา
การทุจริตถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมท่ี 
ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธี คิดท่ีทำใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทำการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผู อ่ืนกระทำการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม 
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทำ รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอำนาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากข้ึน เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหาร
ประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ท่ีผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตสภาวะทางสังคมท่ีตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะทำใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ
องคกร โดยสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง 
เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
ความสุจริตและความซ่ือสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษผูกระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึ กการเปนพลเมืองท่ีดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝ ง 
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุ งเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด 
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 
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และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหนาท่ีความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง 
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามา 
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณ ท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยาง 
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ชุมชน 
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเพ่ือสรางนักการเมือง 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกำกับจรยิธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน 
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทัน 
ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอให เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต 
ข้ันวางแผนกอนดำเนินงาน ข้ันระหวางการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ี เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของ 
ผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ
โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง 
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสรางความ
เชื่อม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 



๑๖ 
 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน
ความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานท่ี
ผานเกณฑการประเมิน 
ITA  

รอยละ 80  

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

 

 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

  - จำนวนขอรองเรียน
เจาหนาท่ีภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

  - จำนวนขอรองเรียน
เจาหนาท่ีภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลวากระทำ
การทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตท่ี
เก่ียวของกับผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 

 



๑๗ 
 

 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดำเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต 
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม 
เพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุงทำใหผูกระทำความผิดไดรับการดำเนินคดี 
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนท่ีเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทำงาน 
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน 
และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง 
ของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 
และกระชับมากข้ึนเพ่ือใหการดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทำความผิด
เม่ือคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ท่ี เก่ี ยวข อ ง กับการ ทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ  การปรับป รุ ง ข้ัน ตอนการดำเนิ นการ 
ท่ีลาชาและซ้ำซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทำ
ความผิดตอตำแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายข้ึน รวมท้ังการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูล
และองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานขอมูล
องคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู เชี่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ท่ี เปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรู เชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต 

 



๑๘ 
 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจรติมี
ความรวดเร็ว 
เปนธรรม โปรงใส  
ไมเลือกปฏิบัต ิ

กระบวนการดำเนินคดี 
ทุจริตท่ีจำเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวากรอบ
เวลาปกต ิ
ท่ีกฎหมายกำหนด 

ไมเกินรอยละ 
25 

ไมเกินรอยละ 
20 

ไมเกินรอยละ 
15 

ไมเกินรอยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ท่ีหนวยงานไตสวน 
คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 
4  

ของจำนวนคดีท่ี
สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 3 
ของจำนวนคดีท่ี

สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 2  
ของจำนวนคดีท่ี

สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 1 
ของจำนวนคดีท่ี

สงฟอง 

 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ีนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสำคัญ คือ (1) การ
สรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การ
สรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติ
ท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษย
ท่ีสมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค 
ปลูกฝ งจิ ตสาธารณะ ยึดประโยชน ส วนรวมเป นท่ีตั้ งมี ความซ่ือสัตย  สุจริต  มี วินั ย  มี คุณ ธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข 
(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony)  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญตัิแหงชาต ิ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแห งชาติ  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมท้ังเรงสรางจิตสำนึกของคนไทยใหยึกม่ันในความซ่ือสัตย 
สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

          กิจกรรม เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อม่ัน ดานการปองกัน 
                      และตอตานการทุจริต 
หนวยงาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
1. เหตุผลความจำเปน 

ดวย รัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ในการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และดานท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคลองกับ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความม่ันคงแหงชาติ

นโยบายเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของ

หนวยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน 

และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานการจัดการศึกษา 

เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึก 

ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ตระหนักในความสำคัญของการ

เตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรวมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุก

ภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซ่ึงเปนกลไกในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ท้ังในระดับ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเขมแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
 
 



๒๑ 
 

3. เปาหมาย  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง   

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 ๑. ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
              พระนครศรีอยุธยา เขต ๑    จำนวน     1,926      คน  
 2. สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   
              จำนวน 176 โรงเรียน 

5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ป 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 

1. รอยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีพฤติกรรมท่ี
ยึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละ 50 

2. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 65 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เปาหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และสรางจิตสำนึก
และพฤติกรรมการดำเนนิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
-  การจัดทำประกาศ
เจตนารมณ/กำหนด นโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงาน 
 
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ        
การปลูกฝงและสรางจิตสำนึก
และคานิยมการตอตานและไม
ทนตอการทุจริต 
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการการ
ดำเนินงานขององคกรดวย
ระบบธรรมาภิบาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รอยละของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู
ในการปองกันการทุจริต 
 
รอยละของบุคลากร
ในสังกัดจิตสำนึก
และคานิยมการตอ 
ตานและไมทนตอ
การทุจริต 
รอยละของบุคลากร 
พัฒนาสมรรถนะและ
เสริมสรางทกัษะ 
มุงเนนดานคุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 

 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 
 

34,750 
 
 
 
 

10,850 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
กลุมกฎหมาย
และคดี 
 
 
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
กลุมกฎหมาย
และคดี 
 
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับวธิีการ
จัดซ้ือจัดจางพัสดุปงบประมาณ 
2565 
 
 
  

บุคลารท่ีเขาการ
ประชุมเขาใจและม ี
ความเขาใจการ
ปฏิบัติงานดาน
การเงินและพัสดุได
ถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ นำความรูที่
ไดไปปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ  

  รอยละ 100  ไมใช
งบประมาณ  

                        สินทรัพย 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดาน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของ สำนักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- ประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงาน สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
- การประชุมเตรียมความพรอม
การเปดเผยขอมลู (Open 
Data) 
 
 
 
 
- การวิเคราะหผลการ
ดำเนินงานในปท่ีผานมาและ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประจำป 2565 
 
 
 

 
 
 
 
บุคลากรมีความ
เขาใจในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
มากข้ึน 
บุคลากรในสังกัดมี
ความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงาน
ดวยความสุจรติและ
มีจริยธรรมและมี
สวนรวมในการ
เปดเผยขอมูล 
- คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา   
ITA สูงข้ึน 
 
 

 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 

คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 

   100 
 
 
 
 
 
 

     85 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 

12,900 
 
 
 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
 
 
กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 
 
 
กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 
กลุม  DLICT 
 
 
 
กลุมสงเสรมิ
การจดั
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิดความ
เชื่อมั่น ดานการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
- การสรางสื่อประชาสัมพันธ
แนวสรางสรรค การตอตาน 
การทุจริต 
- การสรางและพัฒนาเครือขาย
พรอมระบบบริหารท่ีสงเสริม
สนับสนุนการมสีวนรวม
ดำเนินการปองกันและตอตาน
การทุจริตและพฤตมิิชอบ   
-การปรับปรุงและพัฒนา     
ชองทางการมสีวนรวมของ 
ภาคประชาชน 
 
 
  

 
 
 
 
 
- มีจำนวนระบบ
หรือชองทางการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน มากข้ึน
และสามารถเขาถึง
ระบบงายยิ่งข้ึน 
- รอยละของความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการตอ
ระบบบรหิารจดัการ
งานสื่อสารเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 
  

 
 
 
 

 
 

รอยละ 

 
 
 
 

 

    85  

 
 
 
 
 

2,600 
 
 

4,900 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
กลุม DLICT 
 
 
กลุมสงเสรมิ
การจดั
การศึกษา 
 
 
 
 
กลุม DLICT  

รวม 75,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1  
 
9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
 1. ครู  ผูบริหาร และบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  มี
ฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  มีกลไกและกระบวนการปองกัน
การทุจริตท่ีเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยวิธีการออนไลน ผานทางเว็บไซต
โครงการโรงเรยีนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วิสัยทัศน :   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 
 
พันธกิจ :  
 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 
 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เปาประสงค :  
 เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  รอยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีพฤติกรรมยึดม่ัน 

ความซ่ือสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 50) 

3. รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขต พ้ืน ท่ีการศึกษาออนไลน  

(ITA Online) (ไมนอยกวารอยละ 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน 
สวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สูการเปน
บุคคลตนแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ
บริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจรติ 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/กำหนด
นโยบาย 
- จัดทำประกาศ
เจตนารมณ/กำหนด
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน 
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานดวย 
ความซื่อสัตยสุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดำเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการใหและรับ
ของขวัญ เพ่ือให
บุคลากร ถือปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
สงเสริมการตอตาน 
การทุจริต 

รอยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 
 
 
 

2) สรางจติสำนึกท่ีตัว
บุคคลใหตระหนักรูถึง
ปญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให
ดำรงตนอยางม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝงและสราง
จิตสำนึกและคานิยม 
การตอตานและไมทน
ตอการทุจรติ 
-ประชุมเชิงปฎิบัติการ 
ปลูกฝงและสราง
จิตสำนึกและคานิยม 
การตอตานและไมทน
ตอการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของจำนวน
บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู และไดรับ 
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ
และคานิยมท่ีไมยอมรับ
การทุจริต 

34,750 



๒๙ 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ 
แยกแยะระหวาง 
ผลประโยชนสวนตัว 
และผลประโยชน
สวนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน 
สวนรวม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาใหความรูในการ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและความ
โปรงใส 
- ประชุมเชิงปฎิบัติการ
เสรมิสรางความรู
เก่ียวกับวิธีการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุ
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

รอยละของจำนวน
บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน 
-บุคลากรไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะและ
เสรมิสรางทักษะมุงเนน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถบริหารความ
และควบคมุการปฏิบัติ
ใหมีควมโปรงใสใประ
สิทธิภาพและประสิทธ
ผล 
บุคลากรและผูมสีวนได
สวนเสยี มีความเขาใจ
และมสีวนรวมในการ
บริหารจดัการการ
ดำเนินงานขององคกร
อันเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

10,850 

4) สงเสริมการสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

1) สงเสริมกิจกรรมทำ
ความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบงปนลดความเห็นแกตัว 
โดยยดึหลักพอเพียง มี
วินัย สจุรติ จติสาธารณะ 
- กิจกรรม ทำความดี 
ปลูกจิต คิดพอเพียง  
- โครงการสงเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม    
ในองคกรประจำป 2565 

รอยละของจำนวน 
บุคลากรท่ีไดรบัการ
พัฒนาความรูเก่ียวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถนำความรู 
ท่ีไดรับไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

- 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมนิ 
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดำเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย หรือสูงกวา
เปาหมาย เพ่ือ
ผลักดันใหดัชนี

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน 
ใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ 
ดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน
ดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงาน 
- ประชุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

1) คาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปรงใสของ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

4,500 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ภาพลักษณคอรรัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพรอมการเปดเผย
ขอมูล (Open Data) 
ประจำป 2565 

 
12,900 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สูการปฏิบัต ิ

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจำป 2565 

หนวยงานมีแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต 
ประจำป 2565 

4,500 

 

3. เสริมสราง
ภาพลักษณท่ีด ี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเช่ือมั่นใน
กระบวนการทางาน 
ดานการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 

1) สรางการรับรู
เก่ียวกับบทบาท 
หนาท่ี และการ
ดำเนินงาน ในดาน 
การสงเสริมจริยธรรม 
และตอตานการทุจริต 

1) สรางสื่อ
ประชาสมัพันธ 
แนวสรางสรรค 
เพ่ือใหเขาถึงไดงาย 
นาสนใจ และกระตุนให 
ประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหน่ึงในการตอตาน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ
รณรงคตอตานการทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต
หัวขอ 
“สพท.ยุคใหม โปรงใส 
ไรทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร
ประชาสมัพันธชองทาง
การรองเรียน 
- คูมือปองกันผล 
ประโยชนทับซอน 
(กรณีศึกษาท่ีอาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION JOURNAL 

ประจำป 2564 
 
 

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ 
ในดานการตอตานการ 
ทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

2,600 



๓๑ 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหา สาระ 
และชองทางให
เหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการของ 
กลุมเปาหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร 
ประชาสมัพันธโดยการ 
มีสวนรวมของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย 
-การสรางและพัฒนา
เครือขายพรอมระบบ
บริหารท่ีสงเสริม 
สนับสนุนการมสีวนรวม
ดำเนินการปองกันและ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- การปรับปรุงและ
พัฒนาชองทางการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

รอยละของความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ 
ตอระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพ่ือตอตาน 
การทุจริต (ชองทาง/ 
การนำเสนอขอมูล) 

4,900 

 



32 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสรางจิตสำนึก
และพฤติกรรมการดำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

- รอยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เกิดความตระหนักรูในการปองกัน
การทุจริต มคีานิยมรวมตาน
ทุจริต มีจติสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
- รอยละของผูเขารวมประชุม
ไดรับความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ
ไดถูกตองตามกฎหมาย 
- รอยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ไดรับการสงเสรมิคานิยม ความรู 
ความเขาใจและมสีวนรวมดาน
การปองกันและประพฤติมิชอบไม
ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับมีความ
ตระหนักรู และไดรับการ
ปลูกฝงใหมีทัศนคติและ
คานิยมท่ีไมยอมรับการ
ทุจริต   
บุคลากรและผูมสีวนไดสวน
เสีย มีความเขาใจและมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ
การดำเนินงาน  ขององคกร
อันเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
- มีความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 

45,600          กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 
กลุมกฎหมาย 
และคดี 
กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย 

 



33 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
ดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
3.  กิจกรรมเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิดความเช่ือมั่น
ดานการปองกันและตอตานการ
ทุจริต 

-  คะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       
ITA สูงข้ึน 
- หนวยงานมีแผนปฏิบัติการปอง
กันการทุจริตประจำป 2565 
 
- มีจำนวนระบบหรือชองทางการ
มีสวนรวมของภาคประชาชนมาก
ข้ึนและสามารถเขาถึงระบบงาย
ยิ่งข้ึน 
- รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสารเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

คาคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  ITA สูงข้ึน 
 
 
 
- จ ำ น ว น รู ป แ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธในดานการ
ตอตานการทุจริต เพ่ือสราง
การรับรู 
- รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอระบบ
บริหารจัดการงานสื่อสาร
เ พ่ื อ ต อ ต าน ก าร ทุ จ ริ ต 
(ช อ งทาง/การนำเสน อ
ขอมูล) 

21,900 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
 

         กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมอำนวยการ 
กลุม DLICT 
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แบบสรุปโครงการ/กจิกรรม 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ดานปองกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางจิตสำนึกและพฤติกรรมการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
   1.1  จัดทำประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงาน  
(คณะทำงานกำหนดเจตนารมณ) 
   1.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝงและการสรางจิตสำนกึและคานิยมการตอตานและ 
ไมทนตอการทุจริต   
   1.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกรดวยระบบ 
ธรรมาภิบาล 
   1.4  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูเก่ียวกับวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจำปงบประมาณ  
2565 
   1.5  กิจกรรมการ ทำความด ี ปลูกจิต คิดพอเพียง  
   1.6  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร ประจำป 2565 
   1.7  กิจกรรมสรางจิตสำนึก ตอตานการทุจริตภายในองคกร   
2.  กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
   2.1  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน สพป.
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
   2.2  การประชุมเตรียมความพรอมการเปดเผยขอมูล (Open Data)  
   2.3  การวิเคราะหผลการดำเนินงานในปที่ผานมาและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำป 2565 

45,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21,900 
 
 
 

 
 
 

กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 
กลุมกฎหมายและ

คดี 
กลุมบริหารงาน

การเงินและ
สินทรัพย 

 
 

 
กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 
กลุม DLICT 
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แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ดานปองกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 3. กิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ดานการปองกัน
และตอตานการทุจริต 
   3.1  การสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค การตอตานการทุจริต 
   3.2  การสรางและพัฒนาเครือขายพรอมระบบบริหารที่สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม
ดำเนินการปองกันและตอตานการทุจริตและพฤติมิชอบ 
   3.3  การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

 

7,500 
 

 
กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 

กลุมอำนวยการ 
กลุม DLICT 

 

 

รวมท้ังส้ิน 
 

75,000  

 
    

                ผูเสนอแผนปฏิบัติการ        ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
               ผูเขียนโครงการ           ผูเสนอโครงการ 
                                 (นางปทมารัตน  สุทธิสงค)                       (นางสาวรัชดา  ทองสุข) 
                            นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ            รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
 
 
                  ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นางกัลยา  มาลัย) 
                                                ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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