
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2)  
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วน
ที่ 1 บทนํา นําเสนอข้อมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บทวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 แสดง รายละเอียดทิศทางการดําเนินงานและผลการดําเนินงานการติดตามประเมินผล 
ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ส่วนที่ 4 
ผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสําเร็จ 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
มีนาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

  
คํานํา  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 บทนํา 
ความเป็นมา 
 ข้อมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

- อํานาจหน้าที่         2 
- โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   3 
- ข้อมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน    4 
- ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     5 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    6 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์        8 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     8 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก     11 

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การดําเนินกิจกรรมโครงการ 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภายใต้ชื่อ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน และการกระทํา 
ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"       12 

ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ภาคผนวก 

แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ดา้น ได้แก่ สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็น มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตาม ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี โดยให้ ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
จึงนํามาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปราม การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเป็น กรอบทิศทาง ในดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2
ลดน้อยลง  
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ข้อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

อํานาจหน้าที่ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจ 
หน้าที่ของ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นําไปจัดทํา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้เหมาะสมกับปัญหา
ความ ต้องการ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
4. กํากับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์ 

วิจัย และ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

กําหนด  ในกฎกระทรวง 
7. พัฒนางานวิชาการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
8. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ

พัฒนา การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้ง บุคคล องค์กร - ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบ หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. ประสานการปฏิบัติงานราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ปีงบประมาณ 2562 

 

                    

1                                                       39 1 

2                                                          39 3 

3                         53 

4                             28 

5           2,154 

6                              38   (1) (            ) 12 

7                              38   (2)  33 

8               83 

9                 127 

10                  49 

            2,543 

  
 
 

ข้อมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา 2562 

 
                                       
 

        
      
�        

               (  )           (  ) 
ช    ญ       ช    ญ       

         39 11,649 14,442 26,091 414 999 1,413 

          18 6,068 7,945 14,013 233 531 764 

            57 17,717 22,387 40,104 647 1,530 2,177 
 
                                 10  ฤ        2562                       10          2562 
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                                               (                10  ฤ         2562) 
 

          ิ                       �                        
  1       6 38 17 55 

  4       6 1 - 1 

  1          - 1 1 

            39 18 57 
 
                                              (                10  ฤ         2562) 
 

        
          

       
           
        

  ช.     

         13,305 12,786 0 26,091 

          7,923 6,053 37 14,013 

            21,228 18,839 37 40,104 
 
                                                       (                10  ฤ        2562) 
 

              
               

                            
ช    ญ   

 .1 3,489 3,753 7,242 212 

 .2 3,398 3,584 6,982 212 

 .3 3,323 3,681 7,004 205 

     .    10,210 11,018 21,228 629 

 .4       ช.1 2,787 4,027 6,814 220 

 .5       ช.2 2,499 3,678 6,177 215 

 .6       ช.3 2,221 3,664 5,885 218 

     .           ช. 7,507 11,369 18,876 653 

            17,717 22,387 40,104 1,282 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต 
และเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม   
โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (ACCOuntability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสํารวจ Evidence – Based)  
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)  
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 

 
คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปี 2558 - 2560 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 แสดงดังนี้ 
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คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ปี 2560 - 2562 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2562 แสดงดังนี้ 
 
 

         
        ITA   

 ี 2559  ี 2560  ี 2561  ี 2562 
                                          39 86.49 86.03 81.34 83.05 
      ฉ                                       81.36 84.70 85.12  83.05 

           ช                                               39  ี 2559-2561          
                                                                  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)                                              39         
                   ี              2560-2561                      
 

         
      ITA 
       

  ช      ๑   ช      ๒   ช      ๓   ช      ๔   ช      ๕ 

 ี ๖๐  ี ๖๑  ี ๖๐  ี ๖๑  ี ๖๐  ี ๖๑  ี ๖๐  ี ๖๑  ี ๖๐  ี ๖๑  ี ๖๐  ี ๖๑ 
                   
                   
    ๓๙ 

๘๖.๐๓ ๘๑.๓๔ ๗๘ ๖๕ ๕๔ ๑๗ ๙๔ ๒๒ ๙๒ ๙๒ ๙๓ ๙๕ ๘๙ ๔๒ ๗๑ ๘๓ ๙๒ ๘๘ ๙๑ ๙๔ ๘๘ ๙๐ 

 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562พบว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้คะแนน
การประเมินในดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน  ต่ํากว่าร้อยละ 
80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีจุดบกพร่องในเรื่องการจัดการ
เรื่องร้องเรียน จึงต้องดําเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
           :                                           ๓๙                           

        :   
 ๑.                                                    
 ๒.                                                        
 ๓                                                               

  ้         :  
          ๑                                ฤ                                                
                       ฤ      ็                                      ็             
 ๒                                                                                
  ็                                                                          (CPI)                  
        
 ๓                                                                                    
                                   

   ช      ช                    ี          . . ๒๕๖๒  

 ๑                                                                                
         (Integrity and Transparency Assessment : ITA)                   ๘๗ 
 ๒                                                                                           
                         ๘๐ (          ) 
 ๓                                                                                   
                                                                                             
                         ๘๐ (          ) 
 
              ๑ :                                

                              ๑                                                      
                                                                                                  
                                                                                                      
      ซ                  ็                                                                               
      ็                                                                                             
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       ฤ                                                                                       
                                                                                                    
  ็                                 

 

  ้                 �      /           ช               
(   ) 

                 
            
 ฤ               
             
           
          
                  
    ฤ      ็ 
                    
                 ็ 
            

๑.          
         
                 
ซ               
               
           
                
           

๑.          
                
       
-                  
                 
    ซ               
-                
              
            
           
-              
          ฏ     
                     
                
            ฏ        
  ็               
                
             
                   
          

๑         ๘๐    
                
 ฏ                 
 ฏ      

- 

๒.                     
                     
                
                
               
     ์        
            

๒.                
                    
                  
             
-          "          
                " 

๒.        ๘๐    
             
                    
                  
                     
                       
                

๕๐,๐๐๐ 

๓.               
                 
              
                  
             
             
           

๓.               
                
          
                 
              
        
-              
 ฏ         "         
        ็       
             ซ   " 

๓.        ๘๐    
             
              
        
    ฏ               
  ็                  
             ซ    

๕๐,๐๐๐ 
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  ้                 �      /           ช               
(   ) 

 ๔.                 
          
             
 ฏ                    
          

๔.                   
                    
                  
                 
                       
           
 

๔.        ๘๐    
                      
               
                   
                 
           
                       
      ฏ             

- 

 
              ๔ :                                  

                                                                                     
                                                                                                  
                                                                         ๆ                 
    ฏ                                                                 
 

  ้                 �      /           ช               
(   ) 

๑                    
         
               
              
            
            ็      
                    
              
               
                    
(CPI)          
                

๑.         
                 
                 
                 
                 
             
               
(ITA) 

๑.         ฑ 
                 
                  
            
           
-              
                 
            
                
                   
         (ITA) 
-                
               
                
             
       ี ๒๕๖๒ 
-                   
 ฏ                  
                 
             

๑           ฉ     
                  
                  
                   
         (ITA)        
            ๘๗ 

๕๐,๐๐๐ 
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  ้                 �      /           ช               
(   ) 

 ๒.                 
                 
             
                  
       ฤ        
       ฏ      

๒.          
    ฏ                
              
                     
                
       ี ๒๕๖๒ 

๒.           
    ฏ               
              
              ี ๒๕62 

- 

๒            
               
           
               
               
                
               
              
       

๓                
               
              
                  
                    
                    

๓.          
              
              
                       
                      
                   ็ 
                      
          
-                  
                
       
    

๓              
                 
                    
                           

๑๐๐,๐๐๐ 

๔.             
                     
             
                
                  
                
      

๔.             
             
           
                    
             
                        
        

๔.               
                       
                    
                       
          (         
                ) 

- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
โดย  มีโครงการ/กิจกรรม ตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4    
พัฒนาระบบป้องกัน การทุจริตเชิงรุก ดังนี้  
1.ช   �                                                                      
                            "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน และการกระทําที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
2.     �                      1,               4          
3.                                  210,000                     
                                               7,260                        
                                                                                          ๆ      
4.                          62 –      62             3 - 4 
5.                �         

1. เพ ื่อพ ัฒนาบ ุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สร ้างองค ์กรแห่ง การ
เรียนรู้ สร้างระบบและว ิถ ีพอเพ ียง ส ุจริตร ับผ ิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ ื่อ
ต ่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ 

2. เพื่อจัดกิจกรรมส ่งเสร ิมบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประยุกต์ใช้หลกัทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์ อยู่อย่างพอเพ ียง มีจิตสาธารณะ ย ึดมั่นใน
ค ุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินช ีว ิตและตอ่ต้านการทุจริต 

6.    ้     �       
  ช         
  1            ฏ                                                                                
                       39                                                                          
                           ี         2562                     120    

2             ซ                                 48                               ITA 
3                                                                 (Zero   Tolerance   &  

Clean Thailand)                   
 4                                   ็               1 – 2       

 ช         
  1.                                                                                     
     39                                                                                              
                                         “                ” (                   ) 

2.                                                                 “         ”      ็      
3.                                                                                 

                                      ็        
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 7.                         

1                                                        39                             
                                                           “                ”(              
      ) 

   -           ฏ                                                                         
                       ี         2562                                                      
    39        120    

   -        ฏ                                                         ิ                   
                       39        40    

2                                                 (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
3                                                                                  

8.                �        (                                    7           ฟ           )    
1.                                                                                      

    39                                                                                              
                                         “                ” (                   ) 

2.                                                                                     
ซ                                                                                                       
 
 9.  ัญ  /       /              
 

 ัญ  /                                  
  
                                   
                                    
 
 
 

  
                                         
                              ๆ 
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10.        �         
 

      ช   ช   ฏ        “                      ช                      ็            � ช     ซ   ” 
              25 – 26          2562 

         ช                                                     39 
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                              �                         ้                                 
                                             39               28 – 31         2562                            

                                            36         ช       
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                              �                         ้                                 
                                             39               28 – 31         2562                            

                                             ช           1         ช       
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                              �                         ้                                 
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ค าน า 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล         
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  
(พ.ศ. 2560 - 2564)   และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์      
ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก          
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ        
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  

 ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนส าเร็จ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  39 

วันที่ 1 มีนาคม  2562 
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

 ความเปน็มา 

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

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรั ฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น  
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุ ลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่ อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผล              
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์            
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์
ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาท            
ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาค    
ประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ    

 

/ ไปสู่ ...  
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ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน      
ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
เจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก       
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย       
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ    
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง 
ในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้    
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก – สุโขทัย      
หมู่ที่ ๘   ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ติดกับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง     
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ก ากับ ดูแล 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๕๗ โรงเรียนจ าแนกเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัด  พิษณุโลก ๓๙ โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๘ โรงเรียน 

      / การวิเคราะห์ผล ...  



๖ 

 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
เครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่มด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 
 ๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
 ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 ๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี ๓ เครื่องมือ ได้แก ่
 ๑) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 ๒) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   ๓) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

 

 / คะแนนภาพรวม... 

 



๗ 

 
 คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ แสดงดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ๘๖.๔๙ ๘๖.๐๓ ๘๑.๓๔ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๘๑.๓๖ ๘๔.๗๐ 85.12  

 คะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ รายดัชนีเปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ดัชนีที่ ๑ ดัชนีที่ ๒ ดัชนีที่ ๓ ดัชนีที่ ๔ ดัชนีที่ ๕ 

ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต ๓๙ 

๘๖.๐๓ ๘๑.๓๔ ๗๘.๖๕ ๕๔.๑๗ ๙๔.๒๒ ๙๒.๙๒ ๙๓.๙๕ ๘๙.๔๒ ๗๑.๘๓ ๙๒.๘๘ ๙๑.๙๔ ๘๘.๙๐ 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ตั้งแต ่

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้คะแนนการประเมิน  

ในดัชนีที่ ๑ ความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน  ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีจุดบกพร่องในเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน จึงต้องด าเนินการ 

เพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 ๓. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

/ ส่วนที่ ๒ ... 



๘ 

 
ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ  ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนี้ 
 ๑. ด้านความม่ันคง 
 (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (๕) การพัฒนาเสริมสร้ างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร       
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
                           / (๓) การพัฒนา... 



๙ 

 
 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMES สู่สากล  
 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๑ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
                    / (๔) การต่อต้าน ... 



๑๐ 

 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙ ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ            
การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
 ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ        
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ     
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
 ๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ   
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs)  
 ๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ๕๓  ตัวชี้วัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 

           / ยุทธศาสตร์ชาติ ... 



๑๑ 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้ วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต ๖ และระบบบริหารจัด               
การตามหลักธรรมาภิบาล 

๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชน 

๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 
ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทน           

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

/ ยุทธศาสตร์ที่ ๑... 



๑๒ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ 
องค์กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม 

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 

การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม 

ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ 

โปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ 

ทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 

มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และสอดคล้อง 

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

                       / ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ... 



๑๓ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 



๑๔ 

 
                     / ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ... 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริต เชิ งนโยบาย  (PolicyCorruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้ เกิดผลเสีย              

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต             
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)    
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อน
ข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

/ ยุทธศาสตร์ที่ ๓... 



๑๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ 
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัตงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  



๑๖ 

 
/ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ... 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ        
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง

และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการตราเป็น
กฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี และลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) 
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และ
ผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชน และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต       
อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

/ ยุทธศาสตร์ที่ ๕... 



๑๗ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล 
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

 / ยุทธศาสตร์ที่ ๕...  



๑๘ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดย       
มีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 
 

 
/ ยุทธศาสตร์ที่ ๖... 

 
 
 

 
 



๑๙ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

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

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๓ เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

๒.๑วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑            
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปราม        

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามา
หากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะ
ติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ
ใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน 
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้ 

 
/ ๑๐.๑ ปรับปรุง ... 



๒๐ 

 
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน           
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคล ากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการ
รักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความ
จ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการ  
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรื อใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า  
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน  
เป็นส าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะ
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทาง
ไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
สร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

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

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัด  การด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

/ ๑๐.๗ ส่งเสริม ... 



๒๑ 

 
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง  ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  

เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 

Anti-Corruption  ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ 
หลังบ้าน ตามน้ าใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญ
อีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง 
ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ 
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 

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

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

/ แผนปฏิบัติการ ... 
 
 



๒๒ 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 ๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 ๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ๓ พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
          ๑. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 ๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม   
ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
การด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่ม ี     
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 

 
/ เป้าประสงค์ ... 

 



๒๓ 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

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

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

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

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัต ิ

- 

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

๒. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู ้และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

๕๐,๐๐๐ 

๓. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

๓. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕๐,๐๐๐ 

  

          / เป้าประสงค์ ... 



๒๔ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๔. ส่งเสริมกจิกรรมท า
ความด ีเพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
น าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

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

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

๑. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด่าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๗ 

๕๐,๐๐๐ 

                    

                                                                                                                 / เป้าประสงค์ ... 



๒๕ 

 
  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

๒. การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๒. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี ๒๕62 

- 

๒. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริต 

๓. สรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

๓. สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
ฯลฯ 

๓.จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

๑๐๐,๐๐๐ 

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

๔. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

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

- 

 
 

----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
ภาคผนวก 

 
คณะท างาน 
 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกคน 
 
ที่ปรึกษา 
 1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 2. นายสุทธิดล  พุทธรักษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
คณะเรียบเรียงเอกสาร 
 1. นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2. นางเนตรนุช แก้วมณี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 3. จ.ส.ต. จิรกร  บุญศรีภูมิ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 4. นางสาวปฏฐพร  ชมภูศรี   พนักงานธุรการ ส 4 
 5. นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์   เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 6. นายศุภชัย สุวรรณเทพ    พนักงานพิมพ์ดีด 
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