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คำนำ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต    
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ
คำสั่งที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความ
เชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้  
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที ่1 บทนำ 

  ความเป็นมา 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางล บ 
ในวงกว้าง 

  ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็น  
ต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์                  
คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 
2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท 
สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการ
และกลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิร ูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวั ย 
มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด     
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่าน
หลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำ
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หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพ
กฎหมาย 

  นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริต
ในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ขอ้มลูของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง 

สภาพการจัดการศกึษา 

 อำนาจหนา้ที่ของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล  ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที ่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542 และมาตรา 
37 แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิ ระเบ ียบบร ิหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  พ.ศ.2546 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ( 2 )  ว ิ เ ค ร า ะห ์ ก า ร จ ั ด ตั้ ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
ให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบ่งส่วนราชการตรากฎกระทรวง                  
ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช 2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 ดังนี้ 
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

 (1) กลุ่มอำนวยการ 

 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 

 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (7) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

ขอ้ 7 สว่นราชการภายในสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามอีำนาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี้  
 (1) กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
  (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
  (ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงาน 
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงานและบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตที่พ้ืนที่การศึกษาท่ีมิใช่งานของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา   แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน 
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  (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

  (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

  (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการ
สื่อสาร 

  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

 (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

 (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

 (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 

 (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์ 

 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบรหิารงานบคุคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจาก

ราชการของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ

มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
 (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
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 (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง  ๆ  การออกบัตร
ประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ 

 (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
(6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ)  ดำเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 (ค) วิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มสง่เสริมการจดัการศกึษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง   กับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา 

 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  เนตรนารี ผู้
บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก  และเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น 

 (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข  และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 

  (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 

  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

  (ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 

  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 
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 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

  (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

  (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

  (ง) ดำเนินการเกี่ยวการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

  (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

  (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

  (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 

  (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย   และงานคดี
ของรัฐ 

  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ขอ้มลูทีต่ั้ง 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 2/10 หมู่ที ่ 3 ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทรศัพท์  0 7780 0028 โทรสาร 0 7780 0027  

Website : http://rnedu.go.th มีพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง 
อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

  - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  

  - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดชุมพร 

 - ทิศใต ้   ติดต่อกับจังหวัดพังงาและสุราษฎร์ธานี 

 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน 

  

 แผนทีจ่งัหวดัระนอง 
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 แผนทีส่ถานศึกษา 

 

 

 

 

การบริหารจัดการศึกษา   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น        9 กลุ่ม และ 
1 หน่วย มีสถานศึกษาในสังกัด 78 แห่ง (77 โรงเรียน 1 สาขา) โดยมีคณะบุคคลใน การบริหารจัดการ 3 คณะ คือ  

 1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ทีม่า : http://www.google.co.th 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ สพป.ระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

~ 12 ~ 

 

 

 3. คณะกรรมการเครือข่ายการจัดการศึกษา 8 เครือข่าย 
 

โครงสร้างการบรหิารงานสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาระนอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.สพป.ระนอง 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

สถานศกึษา 78 แหง่                

(77 โรง 1 สาขา) 

รอง ผอ.สพป.ระนอง 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบรหิารงาน 

การเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มบรหิารงานบคุคล 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีฯ 

กลุ่มนิเทศติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ               
บุคลากรทางการศึกษา 

 

คณะกรรมการเครือข่าย 

การจัดการศึกษา  

8 เครือข่าย 

คณะอนกุรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา 
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คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 1. ผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ 

 2. ว่าที่ร้อยตรีชรุณ  สุนทรนนท์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

  3. นายประดิษฐ์  โมราศิลป์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 

 4. นายมนตรี  สังข์ชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 

 5. นายโกมาส  รสเกิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 6. นางสิรินทร  วงศ์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 

  7. นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล 

 8. นางฉัตรปวีน์  ถิรณิชารุจศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนกุรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 
   

เครอืขา่ย 

การจดัการศกึษาที ่
ชือ่เครอืขา่ย คณะกรรมการ 

1 เพชรอันดามัน 

นางสุทธิรา หงษเ์จริญ 

นายปรีชาพล ทองพลอย   

นางปรารถนา  แสงระวี 

นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต 

2 คุรุรัตนรังสรรค ์

นางสุทธิรา หงษเ์จริญ 

นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานกุูล 

นางวิไลลักษณ์  จลุเสนีย์ชร 

นางมณวดี  ดุลยรัตน์  

3 หงาวโตนเพชร 

นางสุทธิรา หงษเ์จริญ 

นางเพญ็ณี แก้วเกื้อกลู 

นางสาวธนพร  กุลสวัสด์ิ 
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นางสาวศริญญา  บหุงา           

4 ละอุ่นก้าวหน้า 

นายกิตติภพ  สระสงครามภู 

นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ 

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ ์

นางสาวกัลยวรรธน์  อินริสพงษ์    

5 กะเปอร์พัฒน ์

นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ 

นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค 

นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง 

นางอุราวรรณ  ผู้วานิช      

 

 

 

 

เครอืขา่ย 

การจดัการศกึษาที ่
ชือ่เครอืขา่ย คณะกรรมการทีป่รกึษา 

6 ปัทมคีรี 

นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 

นางสาวสุวรรณี คงทองจีน         

นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์ 

นางสุภาณี  เลศิศกัด์ิวานิช    

7 คอคอดกระ- พระขยางค ์

นายกิตติภพ  สระสงครามภู 

นายษณกร เสนาะเสียง 

นางภัทรานษิฐ์  อกัษรพิบูลย ์

นางอรพินท์  คงทอง 

8 ศิลาสลัก 

นายกิตติภพ  สระสงครามภู 

นางนันท์นภัส สักขาพรม 

นางสุดา  เจ่ียกญุธร 

นางอัจฉรา  วิเศษ 
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เครือข่ายสถานศึกษา   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการรวมโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ใกล้กัน 7 - 15 โรงเรียน 
จัดตั้งเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 8 เครือข่าย ตามข้อมูลพื้นฐาน  ดังนี้ 
 

เครอืขา่ย 

การจดัการศกึษาที ่
ชือ่เครอืขา่ย คณะกรรมการทีป่รกึษา ประธานเครอืขา่ย/ทีต่ัง้เครอืขา่ย 

1 เพชรอันดามัน 

นางสุทธิรา หงษเ์จริญ 

นายปรีชาพล ทองพลอย   

นางปรารถนา  แสงระวี 

นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต 

นายวิชาญ  ผยองศักด์ิ 

โรงเรียนบา้นบางร้ิน 

2 คุรุรัตนรังสรรค ์

นางสุทธิรา หงษเ์จริญ 

นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานกุูล 

นางวิไลลักษณ์  จลุเสนีย์ชร 

นางมณวดี  ดุลยรัตน์  

นายมนตรี  สงัข์ชุม 

โรงเรียนอนบุาลระนอง 

3 หงาวโตนเพชร 

นางสุทธิรา หงษเ์จริญ 

นางเพญ็ณี แก้วเกื้อกลู 

นางสาวธนพร  กุลสวัสด์ิ 

นางสาวศริญญา  บหุงา           

ว่าที่ร้อยตรี ชรุณ  สุนทรนนท ์

โรงเรียนบา้นราชกรูด 

4 ละอุ่นก้าวหน้า 

นายกิตติภพ  สระสงครามภู 

นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ 

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ ์

นางสาวกัลยวรรธน์  อินริสพงษ์    

นายนพรัตน์ ศรีสกลุ 

โรงเรียนบา้นบางขุนแพ่ง 

5 กะเปอร์พัฒน ์

นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ 

นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค 

นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง 

นางอุราวรรณ  ผู้วานิช      

นางชาลี คธาเพ็ชร 

โรงเรียนอนบุาลบา้นด่าน 

เครอืขา่ย 

การจดัการศกึษาที ่
ชือ่เครอืขา่ย คณะกรรมการทีป่รกึษา ประธานเครอืขา่ย/ทีต่ัง้เครอืขา่ย 
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6 ปัทมคีรี นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 

นางสาวสุวรรณี คงทองจีน         

นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์ 

นางสุภาณี  เลศิศกัด์ิวานิช    

นายสุภพ โพชนุกูล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 

7 คอคอดกระ- พระข
ยางค ์

นายกิตติภพ  สระสงครามภู 

นายษณกร เสนาะเสียง 

นางภัทรานษิฐ์  อกัษรพิบูลย ์

นางอรพินท์  คงทอง 

นายพงษ์ศานต์  ภูริสิริกลุ 

โรงเรียนกระบุรี 

8 ศิลาสลัก นายกิตติภพ  สระสงครามภู 

นางนันท์นภัส สักขาพรม 

นางสุดา  เจ่ียกญุธร 

นางอัจฉรา  วิเศษ 

นายสุพจน ์ แก้วกับทอง 

โรงเรียนนคิมสงเคราะห ์

 

 

ขอ้มลูพืน้ฐานทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสังกัด 78 แห่ง (77 โรงเรียน  1 สาขา)                  
มีหน้าที่จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้บริการแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง โดยสรุปข้อมูล
พ้ืนฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางที ่1 ขอ้มลูสถานศกึษาในสงักัดจำแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรยีน/ 

จำนวนนกัเรยีน 

อำเภอ/จำนวนโรงเรยีน (แหง่) คดิเปน็ 

รอ้ยละ เมอืง ละอุน่ กะเปอร ์ กระบรุ ี สขุสำราญ รวม 

เล็ก (1-120 คน) 8 3 4 11 2 28 35.90 

กลาง (121-600 คน) 16 5 7 10 7 45 57.69 

ใหญ่ (601-1,500 คน) 2 - 1 2 - 5 6.41 

รวม 26 8 12 23 9 78 100 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจกิายน 2564) 
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แผนภูมทิี ่1 จำนวนหอ้งเรยีน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรยีน ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2 ขอ้มลูสถานศกึษาในสงักัดจำแนกตามระดบัการจดัการศกึษา  

ระดบัการจดัการศกึษา จำนวนโรงเรยีน (แหง่) คดิเปน็รอ้ยละ 

โรงเรียนหลัก 
     - ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศกึษาปีท่ี 3 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

50 

23 

3 

1 

 

64.10 

29.50 

3.84 

1.28 

โรงเรียนสาขา 
     - ก่อนประถมศึกษา (อ.1) -ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

1 

 

1.28 

รวมทัง้สิน้ 78 100 

(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2564) 

 

 

 

 

28 / 35.90 %

45 / 57.69 %

5 / 6.41 %

จ ำนวนห้องเรียน

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
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ตารางที ่3 ขอ้มลูจำนวนนกัเรยีน/หอ้งเรยีน แยกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัชัน้ 
จำนวนนกัเรยีน (คน) 

หอ้งเรยีน 
ชาย หญงิ รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 117 126 243 24 

อนุบาล 2 750 710 1,460 88 

อนุบาล 3 797 746 1,543 87 

รวมกอ่นประถมศกึษา 1,664 1,582 3,246 199 

ประถมศึกษาปทีี่ 1 1,020 994 2,014 96 

ประถมศึกษาปทีี่ 2 980 935 1,915 93 

ประถมศึกษาปทีี่ 3 962 897 1,859 92 

ประถมศึกษาปทีี่ 4 948 900 1,848 87 

ประถมศึกษาปทีี่ 5 902 833 1,735 92 

 

ระดบัชัน้ 
จำนวนนกัเรยีน (คน) 

หอ้งเรยีน 
ชาย หญงิ รวม 

ประถมศึกษาปทีี่ 6 946 823 1,769 92 

รวมประถมศกึษา 5,758 5,382 11,140 552 

มัธยมศึกษาปทีี่ 1 317 287 604 30 

มัธยมศึกษาปทีี่ 2 380 300 680 30 

มัธยมศึกษาปทีี่ 3 285 270 555 27 

รวมมธัยมศกึษาตอนตน้ 982 857 1,839 87 

รวมทัง้หมด 8,404 7,821 16,225 838 

(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2564) 
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แผนภูม ิ2 จำนวนนักเรยีนจำแนกตามรายชัน้ หอ้งเรยีน และระดบัการศึกษาปีการศกึษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,246 /
20%

11,140 / 69%

๑,๘๓๙ /
๑๑.๐๐%

จ ำนวนนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา ประถมศกึษา มัธยมศกึษาตอนตน้

199 / 
24.00%

552 / 
65.90%

87 /
10.10 %

จ ำนวนห้องเรียน

ก่อนประถมศึกษา ประถมศกึษา มัธยมศกึษาตอนตน้
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ตารางที ่4 ขอ้มลูจำนวนบคุลากรใน สพป.ระนอง 

กลุม่/หนว่ย/ศนูย ์
ขา้ราชการ ลกูจา้งประจำ 

พนกังาน
ราชการ 

ลกูจา้ง
ชัว่คราว 

รวม 

รวมทั้งสิน้ 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ผอ./รอง ผอ. 2 2 - - - - - - 2 2 4 
กลุ่มอำนวยการ - 4 5 1 - - 1 1 6 6 12 
กลุ่มนโยบายและแผน - 3 - - - - - 1 - 4 4 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ - - - - - - 1 - 1 - 1 
กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ - 7 - - - - - 1 - 8 8 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล - 6 - - - - 1 1 1 7 8 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 2 7 - - - 1 - - 2 8 10 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 2 - - - 1 1 1 1 4 5 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - - - - - - - 1 1 

 

 

 

 

กลุม่/หนว่ย/ศนูย ์
ขา้ราชการ ลกูจา้งประจำ 

พนกังาน
ราชการ 

ลกูจา้ง
ชัว่คราว 

รวม 

รวมทั้งสิน้ 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

กลุ่มกฎหมายและคด ี - 2 - - - - - - - 2 2 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ - 1 - - - - - - - 1 1 

รวม 4 35 5 1 - 2 4 5 13 43 56 
(ข้อมูล ณ วันที ่10 ธันวาคม 2564) 
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ตารางที ่5 ขอ้มลูจำนวนบคุลากรของสถานศึกษาในสงักดั สพป.ระนอง 

บคุลากร 
เพศ ระดบัการศกึษา 

ชาย หญงิ รวม ตำ่กวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 26 35 61 - 3 57 1 61 

รอง ผอ.ร.ร. 4 7 11 - 1 10 - 11 

คร ู 126 531 657 - 650 7 - 657 

พนกังานราชการ 11 31 42 - 42 - - 42 

ลกูจา้งประจำ 21 - 21 21 - - - 21 

ลกูจา้งชัว่คราว 

- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 

- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

- ครูพ่ีเลีย้ง 

- ครูวิทย์ – คณิต 

- ครูอัตราจ้าง 

- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ 

- เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล 

- ธุรการโรงเรียนอัตราจ้าง 

  9,000 บาท 

- ธุรการโรงเรียนอัตราจ้าง 

  15,000 บาท 

- บรรณารักษ ์

- พนักงานทั่วไป 

- นักการภารโรง 

รวมลกูจา้งชัว่คราว 

 

5 

1 

- 

- 

4 

3 

- 

- 

5 

 

4 

 

- 

5 

5 

32 

 

14 

2 

9 

3 

12 

34 

1 

1 

36 

 

27 

 

2 

3 

4 

148 

 

19 

3 

9 

3 

16 

37 

1 

1 

41 

 

31 

 

2 

8 

9 

180 

 

- 

- 

5 

- 

1 

14 

- 

1 

16 

 

- 

 

- 

8 

9 

54 

 

19 

3 

4 

3 

14 

21 

1 

- 

25 

 

29 

 

2 

- 

- 

121 

 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

 

2 

 

- 

- 

- 

5 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

1 

 

19 

3 

9 

3 

16 

37 

1 

1 

41 

 

31 

 

2 

8 

9 

180 

รวม 220 752 972 75 817 79 1 972 
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(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2564) 

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ตารางที ่6 งบประมาณในการบรหิารจดัการศกึษาจำแนกตามประเภทงบประมาณปงีบ 2562-2564 

ประเภทงบ 
ปงีบประมาณ 

2562 2563 2564 
ดำเนินงาน 45,505,208.72 33,776,669.71 11,937,000.00 
บุคลากร 12,056,983.00 11,361,600.00 38,508,079.00 
ลงทุน 41,956,940.28 26,510,258.29 17,857,840.00 

เงินอุดหนุน 69,125,851.00 70,062,179.00 101,377,556.00 
รายจ่ายอื่น - 2,533,508.00 1,435,870.00 
งบกลาง - - - 

รวมทัง้สิน้ 168,644,983.00 144,244,215.00 171,116,345.00 

 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   

ตารางที ่7 ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (Reading Test : RT)  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 ระดบัเขตพืน้ที่ ระดบัสงักดั และระดบัประเทศ 
 

เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลีย่ระดบั 

ด้าน 
รวม 2 ด้าน 

การอา่นออกเสยีง การอา่นรูเ้รือ่ง 
ระดับเขตพ้ืนที่ 73.91 69.53 71.72 
ระดับสังกัด 74.13 72.23 73.20 
ผลตา่ง -0.22 -2.70 -1.42 
ระดับเขตพ้ืนที่ 73.91 69.53 71.72 
ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02 
ผลตา่ง -0.23 -2.33 -1.30 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน  (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  รวม 2 ด้าน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.72 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ร้อยละ  -1.42 และ -1.30 ตามลำดับ 
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แผนภูมิ 3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตารางที ่8 ผลคะแนนเฉลีย่การประเมนิความสามารถขั้นพื้นฐานของผูเ้รยีนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ด้าน ด้านคณติศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.96 47.10 43.03 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2563 ระดับ
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน ร้อยละ ๔๓.๐๓ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๙๖ และความสามารถด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๑๐  

แผนภูมิที ่ 4 ผลคะแนนเฉลี ่ยการประเมินความสามารถขั ้นพื ้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 สพป.ระนอง

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษทไทย รวม 2 ด้าน
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ตารางที ่9 ผลคะแนนเฉลีย่การประเมนิความสามารถขั้นพื้นฐานของผูเ้รยีนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ดา้น 
ปกีารศกึษา ผลการพฒันา 

+/- ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 

ด้านคณิตศาสตร์  43.54 38.96 -4.58 

ด้านภาษาไทย 44.65 47.10 +2.45 

รวมสองด้าน 44.10 43.03 -1.07 

 จากตารางที่ 9 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 
2562-2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนาเฉลี่ยลดลงจากปี
การศึกษา 2562 ทั้งสองด้าน คือ ร้อยละ 1.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 4.58 และด้านภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.45 

แผนภูมิที ่ 5 ผลคะแนนเฉลี ่ยการประเมินความสามารถขั ้นพื ้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมสองดา้น
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ตารางที ่ 10 ผลคะแนนเฉลี ่ยการประเมินความสามารถขั ้นพื ้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเปรียบเทียบ
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

 

ดา้น 
สงักดั ผลการพฒันา 

+/- สพป.ระนอง สพฐ. 

ด้านคณิตศาสตร์  38.96 41.30 -2.34 

ด้านภาษาไทย 47.10 47.76 -0.66 

รวมสองด้าน 43.03 44.53 -1.50 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ ๓ ปี
การศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่าระดับสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา          ขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 
1.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์        ต่ำกว่าระดับสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๒.๓๔ และ ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ต่ำกว่าระดับสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๐.๖๖  

แผนภูมิที ่ 6 ผลคะแนนเฉลี ่ยการประเมินความสามารถขั ้นพื ้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเปรียบเทียบ
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ระนอง กับ สพฐ.

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมสองดา้น
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ตารางที ่ 11 ผลคะแนนเฉลี ่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา                  2562-2563 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผลการพฒันา 

+/- ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 

ภาษาไทย 47.73 53.61 +5.88 

คณิตศาสตร์ 30.27 26.25 -4.02 

อังกฤษ 28.53 35.82 +7.29 

วิทยาศาสตร์ 33.056 36.63 +3.57 

เฉลีย่รวมทกุสาระ 34.897 38.08 3.18 

จากตารางที ่ 11 ผลคะแนนเฉลี ่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพื้นที่ พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 3.18 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนภมูิที ่7 ผลคะแนนเฉลีย่การทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาระนอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา                 2562 – 2563  
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์
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ตารางที ่ 12 ผลคะแนนเฉลี ่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผลการพฒันา 

+/- ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 

ภาษาไทย 51.77 50.98 -0.79 

คณิตศาสตร์ 21.27 20.30 -0.97 

อังกฤษ 27.54 28.01 +0.47 

วิทยาศาสตร์ 28.33 26.94 -1.39 

เฉลีย่รวมทกุสาระ 32.23 31.56 -0.67 

จากตารางที ่ 12 ผลคะแนนเฉลี ่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพื้นที่ พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนา
ลดลง -0.67 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

แผนภมูิที ่8 ผลคะแนนเฉลีย่การทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาระนอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา                 2562 – 2563  
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ สพป.ระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

~ 30 ~ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency assessment : ITA)  

ตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560–2564 

ปงีบประมาณ ลำดบัทีไ่ด ้ ผลคะแนน ระดบั ผลการประเมนิ 
พ.ศ.2560 94 86.64 สูงมาก ผ่าน 
พ.ศ.2561 103 84.92 สูง ผ่าน 
พ.ศ.2562 70 88.18 A ผ่าน 
พ.ศ.2563 41 93.91 A ผ่าน 
พ.ศ. 2564 68 95.67 AA ผา่น 

จากตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลปรากฏว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ลำดับที่ 68 
ผลคะแนน 95.67 อยู่ในระดับ AA ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 อยู่ 1.76 
คะแนน ผลการประเมิน ผ่าน 

 

กราฟแสดง ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา (Integrity and 
Transparency assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560–2564 
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ผลการดำเนนิงาน การตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารจัดการศึกษา 

ตารางที ่14 ผลการประเมนิตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ  

(KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563  

ปงีบประมาณ ลำดบัทีไ่ด ้ ผลคะแนน รอ้ยละ ระดบัผลการประเมนิ 
พ.ศ.2560 - 4.23518 - ระดับมาตรฐาน 
พ.ศ.2561 - 4.21359 - ระดับมาตรฐาน 
พ.ศ.2562 111 4.33592 86.72 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
พ.ศ.2563 119 4.17556 83.51 ระดบัมาตรฐานขัน้สงู 

จากตารางที่ 14 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    ได้ลำดับที่ 119 
ผลคะแนน 4.17556 ร้อยละ 83.51 ซึ่งมีผลคะแนนร้อยละต่ำกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ 3.21 
ระดับผลการการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 

ตารางที่ 15 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่ (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั 

คณุภาพ 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสูค่วามเปน็เลศิ 

(ใช้ผลการประเมินการเปน็ระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.) 

  

มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(ใช้ผลการประเมินการเปน็ระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.) 
  

มาตรฐานที ่3 สมัฤทธิผ์ลของการบรหิารและการจดัการศกึษา   

ตวับง่ชีท้ี ่1 สำนักงานเขตพ้ืนทีผ่ลงานที่แสดงความสำเร็จ 

และเป็นแบบอย่างได้ 

ดี สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ีการส ่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนางาน สะท้อนถึงสภาพปัญหา 
และดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เป็นแนวทางหรือ
แบบอย่างให้กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ 
ทั้งนี้ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/หน่วย    ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       หารูปแบบหรือ
วิธีการทำงานที่ดี     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ตวับง่ชีท้ี ่2 สถานศกึษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา 

ดีเยี่ยม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ ติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษา
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ทุกขนาด และสะท้อนสภาพปัญหาพร้อมทั ้งมี
โครงการ กิจกรรม กระบวนการดำเนินงานที่พัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน มีการสร้างความตระหนัก
ให้ก ับผ ู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ตวับง่ชีท้ี ่3 ผูเ้รียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         มีคณุภาพตาม
หลกัสูตร ประกอบด้วย 

1) ผลการประเมนิพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

2) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรยีนระดับชาติ   

    (National Test: NT) 

3) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

4) ผลการประเมนิคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

5) ผลการประเมนิความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน 

ดีมาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
โดยจัดให้มีโครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพ
ผ ู ้ เร ียนครอบคล ุมท ุกด ้าน เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เ ร ียนมี
ความสามารถในการอ ่าน การเข ียนและการ
วิเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย  

มาตรฐาน/ตวับง่ชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั 

คณุภาพ 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบวิธีการที ่หลากหลาย สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริม สนับสนนุ 
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ตวับง่ชีท้ี ่4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกนั
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมคีวามรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

1) จำนวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคบัได้ 

    เข้าเรียนช้ัน ป.1 

2) อัตราการออกกลางคนัลดลง 

3) อัตราการศกึษาต่อในระดับที่สงูขึ้นของผู้เรยีนที่จบชั้น ป.6/ม.3/ 

   ม.6 

4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

5) ผู้เรียนช้ัน ม.3 มคีวามรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในสาย
อาชีพ 

ดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกช่วง
วัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพ
บริบทของพ้ืนที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติและกลุ่มผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศ ึกษาอย ่างเท ่า เท ียม มี
การศึกษาต่อที่สูงขึ้น และมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานใน
การนำไปใช้ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมี
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ เที่ยงตรง 
ตรวจสอบง่าย 
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ตัวบง่ชีท้ี ่5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา     มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

ดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างนำเสนอผลงานที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
และมีผลงานสอดคล้องตามที่กำหนด ทั้งนี้ ควรมี
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจำเป็นของพื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

ดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนักและ
เ ห ็ น ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ง า น  โ ด ย
ประชาสัมพันธ์ให้กับ   ผู้ที่มารับริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน เพื่อนำข้อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นไปใช้ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั 

คณุภาพ 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

  ในการปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ควรใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการ
แสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนาที่สะท้อน
การปฏิบัติงานได้จริง 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่3 ดมีาก 

 จากตารางที่ 15 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลปรากฏว่า ระดับคุณภาพสรุปภาพรวม
มาตรฐานที่ 1, 2 และ 3 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ตารางที่ 16 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

กลยทุธ/์ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย ผลการประเมนิ 

กลยทุธท์ี ่1  การจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คงของสงัคมและของประเทศชาติ   

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรล ุ

กลยทุธท์ี ่3 การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์   

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ร้อยละ 80 บรรล ุ

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 

50 ข้ึนไป 

เพิ่มขึ้น 

 

- 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 บรรล ุ

 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 

 

บรรล ุ

 

 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที ่สอนในระดับ ม.ต้น ที ่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 

 

ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

     ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

     ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

     ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

บรรล ุ

บรรล ุ

- 

กลยทุธ/์ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย ผลการประเมนิ 
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กลยทุธท์ี ่4 การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลือ่มลำ้ทางการ
ศกึษา 

  

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร     กลุ่มอายุ 

     ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

     ตัวชี ้ว ัดที ่ 15.2 นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ที ่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ไดศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

     ตัวชี้วดัที ่15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

     ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 78 

 

 

ไม่บรรล ุ

 

บรรล ุ

 

- 

 

- 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ตัวชี้ว ัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 

 จากตารางที่ 16 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า   ได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 70                     
ไม่บรรลุตามเป้าหมายคิดเปน็ร้อยละ 30 
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 การวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ออนไลน ์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาระนอง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่ ง ใส ในการดำเน ินงานของหน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื ่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว                  
ในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน                      
ม ีประสิทธภิาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุง
ระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจากนี ้ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ยงัถูกกำหนดเปน็ตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ตวัชีว้ดัที ่6.4 การกำกบัดูแลการทจุริต ในสว่นของการประเมนิ 
การกำกับดแูลการทจุรติของผูบ้รหิารองค์การอีกดว้ย   

 เกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาออนไลน ์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื ่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ ้น ซึ ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที ่องค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมิน เดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั ้งที ่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ  
การทุจริต ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู ่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี ่ยงที ่จะเกิด 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อำนาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 
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 10) การป้องกันการทุจริต 

 เครือ่งมอืในการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ออนไลน ์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
 2) แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.67 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ  AA  โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 80.92 คะแนน 
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1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตา่งของคะแนน ITA 

2559 
   

2560 86.64 
  

2561 84.92 ลดลง -1.72  

2562 88.18 เพ่ิมข้ึน +3.26  

2563 93.91 เพ่ิมข้ึน +5.73 

2564 95.67 เพ่ิมข้ึน +1.76 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตวัชีว้ดัที ่ ประเด็นตวัชีว้ดั คะแนน ระดบั หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.64 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.60 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 99.61 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.38 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 98.16 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.83 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.77 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 80.92 B ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดบั คะแนน หมายเหต ุ

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 

B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมนิ ITA ไปสู่การปรับปรงุแก้ไขการดำเนนิงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง  เป ็นรายตัวช ี ้ว ัด พบว ่าต ัวช ี ้ว ัดที ่หน ่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให ้ด ีย ิ ่งข ึ ้น ( ม ีคะแนน 
ต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้

จากผลการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)  
 ได้คะแนนการประเมินรวมร้อยละ 80.92 ระดับ B ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ซึ่ง มี  28 ข้อมูล ผ่านการประเมิน                  
ได้คะแนนการประเมิน 100 คะแนน   และมี 5 ข้อมูล  ที่ไม่ผ่านการประเมิน ผลการคะแนนเป็น 0  ดังนี้ 

ขอ้ ขอ้มลู รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ คะแนน 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย  
     - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
      พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
      พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 
      ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 

0 
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o20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

0 

o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๐ แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  
๐ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 

0 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
๐ การพัฒนาบุคลากร 
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

0 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ 

๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

0 

- 
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ขอ้บกพรอ่งและการพฒันา/แก้ไขผลการประเมนิตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ขอ้ ขอ้มลู ขอ้บกพรอ่ง แนวทางแก้ไข 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 

ขาดรัฐธรรมนูญ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล
ก่อนนำส่งในระบบ 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ขาดรายงานผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้
จา่ยงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย                  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล
ก่อนนำส่งในระบบ 

o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ขาดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล
ก่อนนำส่งในระบบ 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อมลูไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ขาดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
๐ การพัฒนาบุคลากร 
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล
ก่อนนำส่งในระบบ 
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ขอ้ ขอ้มลู ขอ้บกพรอ่ง แนวทางแก้ไข 
  ๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ

กำลังใจ 
 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ช่องทางการร้องเรียนทางออนไลน์ ไม่ได้
แยกลิ้งค์ต่างหากจากช่องทางทั่วไป  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล
ก่อนนำส่งในระบบ 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง                   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช ้กรอบแนวทางตามย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการป ้องก ันและปรา บปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้  
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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สว่นที ่2  

บรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการดำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการท ุจร ิ ต  รวมท ั ้ งบ ู รณาการการทำงานด ้านการต ่อต ้ านการท ุจร ิ ต เข ้ าก ับท ุกภาคส ่ วน  
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
4. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระสำคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที ่ ไม่ร ่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว ่าเป็นครั ้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้  
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ  
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ  
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ  
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่ องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบการ
กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดร ับกับเป ้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนด
จากยุทธศาสตร ์ชาติ (ว ิส ัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ดา้นความมัน่คง 

 (1) เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น  
ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั ่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั ่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั ่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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 2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสังคม 

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดา้นการสร้างการเติบโตบน คณุภาพชวีติที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันา ระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จัดทำขึ้นภายใต้ความ
จำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่ งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก 
และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
การดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที ่ของตนเองเพิ ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย  
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่ งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน 
ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่
ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน
ไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ สพป.ระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

~ 49 ~ 

 

การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว   

การจ ัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ประเด ็น การต่อต ้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม  “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้ เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ ่งจะนำไปสู ่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนา
ปร ับปร ุ งมาตรการทางกฎหมายเพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนการปราบปรามการท ุจร ิ ต ให ้ ได ้ ผลและ  
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง 

2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ประเด็นภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่สำคัญ 

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั 

ค่าเปา้หมาย 

ป ี2561 - 
2565 

ป ี2566 – 2570 ป ี2571 - 
2575 

ป ี2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
54 และ/หรือได้

คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  50 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้

คะแนนไม่ต่ำ
กว่า   57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
32และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
20 และ/หรือได้

คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  73 คะแนน 

 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ สพป.ระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

~ 51 ~ 

 

 

เป้าหมายและตวัชีว้ดัของแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าต ิประเด็น การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

แผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตปิระเดน็ การตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภาคร ัฐม ีความโปร ่งใส ปลอดการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ ม ีการบร ิหารจ ัดการตามหล ักธรรมาภ ิบาล  
และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในท ุกระด ับ โดยเฉพาะการสร ้างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยช น์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนยอ่ยการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

การประเมินความเป็นไปได ้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่เก ี ่ยวข ้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่ากา รทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที ่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้ร ับการยอมรับทางส ังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีค ิดที ่ทำให ้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื ่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้า
สู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาล
และนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอยา่ง
สุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไก
การตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการ
ทุจริตที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้าน
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และตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่ง
ทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่า ยต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื ่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม  
วัฒนธรรมในกลุ่มเดก็และเยาวชนทุกชว่งวยั ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” 
จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที ่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป  “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความ
เป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก 
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา  
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
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3) พฒันาคา่นยิมของนักการเมอืงใหม้ีเจตนารมณท์ีแ่นว่แนใ่นการทำตนเปน็แบบอยา่งทีด่ ีมคีุณธรรม 
จรยิธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติ เหน็แก่ประโยชนส์ว่นรวม เนือ่งจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม 
โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการ
พัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
กำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง 
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใส มุ ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที ่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรา้งองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  
เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสใน
กระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั ้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติ งานด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจน
ตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการ
กำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ
ผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั 

ค่าเปา้หมาย 

ป ี2561 - 
2565 

ป ี2566 – 
2570 

ป ี2571 - 
2575 

ป ี2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 80  

(85 
คะแนนขึ้น

ไป) 

ร้อยละ 100 

(85 
คะแนนขึ้น

ไป) 

ร้อยละ 90 

(90 
คะแนนขึ้น

ไป) 

ร้อยละ 100 

(90 
คะแนนขึ้น

ไป) 

 

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั 

ค่าเปา้หมาย 

ป ี2561 - 
2565 

ป ี2566 – 
2570 

ป ี2571 - 
2575 

ป ี2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อย
ละ 10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อย
ละ 70 

ลดลงร้อย
ละ 80 

จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 

  - จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อย
ละ 10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อย
ละ 70 

ลดลงร้อย
ละ 80 

  - จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต 

ลดลงร้อย
ละ 10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อย
ละ 70 

ลดลงร้อย
ละ 80 

จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อย
ละ 25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อย
ละ 80 

ลดลงร้อย
ละ 90 
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2. แผนยอ่ยการปราบปรามการทจุรติ 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีจะต้องมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที ่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไป
กับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื ่องร้องเรียนที ่เชื ่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพฒันา  

       1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจร ิตเข ้าส ู ่ระบบดิจ ิท ัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อกา รบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี ้ส ิน รวมทั ้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั ้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

      2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินการที ่ล ่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากข้ึนเพ่ือให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิดเมื่อ
คดีถึงที ่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที ่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกัน
ของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่
เกี ่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้
ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 
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      3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ด ้านการปราบปรามการทุจริตโดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู ้เชี ่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื ่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ้ท ี ่ เป ็นมาตรฐานการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้ เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั 

ค่าเปา้หมาย 

ป ี2561 - 
2565 

ป ี2566 – 
2570 

ป ี2571 - 
2575 

ป ี2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อย
ละ 25 

ไม่เกินร้อย
ละ 20 

ไม่เกินร้อย
ละ 15 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อย
ละ 4  

ของจำนวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อย
ละ 3 

ของจำนวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อย
ละ 2  

ของจำนวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อย
ละ 1 

ของจำนวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบ
ยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ เน้น
การสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความ
สมานฉันท์ (Harmony)  
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 นโยบายรฐับาล พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ทีแ่ถลงตอ่สภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ 

ตามที ่คณะร ัฐมนตร ี พลเอก ประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา ได ้แถลงนโยบายต่อสภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาติ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 

ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึ ดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติ                
มิชอบ 
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ส่วนที ่3 แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระนอง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนงาน บรูณาการตอ่ต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

โครงการ เสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษาและสำนักงานเขตพืน้ที่ศกึษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หนว่ยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

1. เหตผุลความจำเปน็ 

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ  (พ.ศ .  2561 – 2560) ประเด ็น การต ่อต ้ านการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิ  แผนการปฏ ิร ูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา 
เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึก 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน
ระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เปา้หมาย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

4. กลุ่มเปา้หมายโครงการ  

            ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน  55  คน 

5. คา่เปา้หมายและตวัชีว้ดั แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ การตอ่ต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

1. แผนยอ่ยการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ป ี2565 

1. ประชาชนมวีฒันธรรมและ
พฤตกิรรมซือ่สตัยส์จุริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ร้อยละ 65 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 
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   6. แผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

         วงเงนิงบประมาณทีด่ำเนนิการ 175,510.-บาท 

         - ขอใชเ้งินที่ไดร้บัจัดสรรจากโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสจุรติ) กจิกรรมสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสจุรติ  จำนวน 125,000 บาท 

         - ขอใชง้บกลาง  จำนวน  50,510 บาท         

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

8. สถานที/่พืน้ทีด่ำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

9. ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั (Impact) 

 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
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10. การตดิตามประเมนิผล  

 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   

 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติ สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระนอง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

วสิยัทัศน ์: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง  ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

พันธกจิ :   

 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้าประสงค ์:  

 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบรูณาการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (ด้านปอ้งกนัการทจุริต) 

แนวทางที ่1 ปลูกฝงัวธิคีดิ ปลุกจติสำนึกให้มวีฒันธรรมและพฤติกรรมซือ่สตัยส์จุรติ 

ตวัชีว้ดั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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แบบสรปุโครงการ/กจิกรรม 

แผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติ สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระนอง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนงานบรูณาการตอ่ตา้น
การทจุรติและประพฤติมิ

ชอบ  

(ดา้นปอ้งกนัการทจุรติ) 

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

แนวทางที ่1 ปลูกฝงั                 
วธิคีดิ ปลกุจติสำนกึใหม้ี
วฒันธรรมและพฤติกรรม
ซือ่สตัยส์จุริต 

โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                   
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง” 
1. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
- ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตใน สพป.ระนอง 

-ประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

- กลุ่ม
อำนวยการ 

 
2. กิจกรรมการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผย 
ข้อมูล (Open Data) ประจำปี 2565 

5,100 กลุม่
อำนวยการ 
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แผนงานบรูณาการตอ่ตา้น
การทจุรติและประพฤติมิ

ชอบ  

(ดา้นปอ้งกนัการทจุรติ) 

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

แนวทางที ่1 ปลูกฝงั                 
วธิคีดิ ปลกุจติสำนกึใหม้ี
วฒันธรรมและพฤติกรรม
ซือ่สตัยส์จุริต 

3. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ rnedu.go.th 

    -จ้างเขยีนเว็บไซต์ rnedu.go.th  

๑๕,000 กลุม่ ICT 

 4.กิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน 
 -ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 

155,410 กลุม่
อำนวยการ 

 รวมทัง้สิน้ 175,510  

 

ผูเ้สนอแผนปฏบิตัิการ........................................... ผูเ้หน็ชอบแผนปฏบิตัิการ.................................................... 
                           (นางปรารถนา  แสงระวี)                              ว่าที่ร้อยตรี 
                      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                          (สพุจน์  บุญยืน)                                                                                                     
                                                                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

 

 

ผูอ้นมุัตแิผนปฏบิัตกิาร (สพฐ.) 
(..........................................................) 

     ตำแหน่ง....................................................... 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 




