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สวนท่ี 1 บทนํา 

ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาล   

และเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิม   

ท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการ

ทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึนตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู

อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง 

 ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม   

การทุจริต ตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศ

ไทยยังจําเปนตองไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชน ี  

วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2563 ประเทศไทยได 36 คะแนน   

โดยมีคะแนนเทากับป 2562 โดยในปนี้จัดอยูในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจํานวนท้ังหมด 180 ประเทศ  

ท่ัวโลก แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชัน อยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไข

อยางเรงดวน ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

ไดกําหนดเปาหมายหลักเพ่ือใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนา

คนและการพัฒนาระบบ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับ        

และหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต 

และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท     

สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ หนวยงาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน      

ของกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทย   

ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ     

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา

การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” พรอมท้ัง

กําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI)  สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรม     



รวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวน      

รวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลัง

และความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมท่ีนําไปสูสังคมท่ีมีคานิยมรวมตานทุจริต และมี

วัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต มีกลไกปองกันการ

ทุ จ ริ ตและร ะบบบริ ห า รจั ด กา ร  ต ามหลั ก ธ ร รมาภิ บ าล  โ ด ย มีป จ จั ยคว ามสํ า เ ร็ จ  คื อ 

มีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริต

ไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกัน

การทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิด   

ทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และ

สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต พรอมท้ังเสริมพลังการมีสวน

รวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต และมีความ

เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผานกลยุทธ       

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะหและ   

บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับ    

แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)       

ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ  

ท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปนแผนแมบทหลักของการ

พัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ัง   

การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ัง แผนงาน/

โครงการสําคัญท่ีตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และ

ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  
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 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทาง  

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผน    

ปฏบิัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 

2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี ้

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน    

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

และนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  

ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

1. สภาพท่ัวไป 

         1.1 จังหวัดสงขลา 

   1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

   จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดท่ี 6 ํ 17' 

- 7 ํ 56' องศาเหนือ ลองจิจูด 100 ํ 01' - 101 ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง      

4 เมตร อยูหางจากกรุงเทพฯตามเสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร 

จังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ี 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร มีขนาดเปนอันดับ 27 

ของประเทศ และใหญเปนอันดับท่ี 3 ของภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

   ทิศตะวันออก  ติดตอกับอาวไทย 

   ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย 
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   ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

   1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเรียกวา คาบสมุทร 

สทิงพระกับสวนท่ีเปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินท้ังสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพาน

ติณสูลานนท พ้ืนท่ีทางทิศเหนือสวนใหญเปนท่ีราบลุม ทิศตะวันออกเปนท่ีราบริมทะเล ทิศใตและ    

ทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ีราบสูง ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ 

   1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   จังหวัดสงขลา ตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผาน

ประจําป คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและลม

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ จากการพัดผานของลมมรสุม

ท่ีมีแหลงกําเนิดจากบริเวณแตกตางกัน ทําใหจังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ 

   - ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้

เปนชองวางระหวางฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแลว อากาศจะเริ่ม

รอน และมีอากาศรอนจัดท่ีสุดในเดือนเมษายน 

   - ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ระยะ 
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ภาพท่ี 1.1 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา 



     1) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน

ตุลาคม ฝนเคลื่อนตัวมาจากดานตะวันตก (ทะเลอันดามัน) สวนมากฝนตกในชวงบายถึงคํ่า ปริมาณ

และการกระจายของฝนจะนอยกวาชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

      2) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพันธฝนเคลื่อนตัวมาจากดานตะวันออก (อาวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแนน 

1.2 จังหวัดสตูล 

        1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

      จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน 

หางจากกรุงเทพมหานคร973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807,522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

1,754,701 ไร (นับรวมพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนของน้ําทะเล) เปนลําดับท่ี 63 ของประเทศ และลําดับท่ี 12  

ของภาคใต รองลงมา คือ จังหวัดปตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 6 องศา 4 ลิปดา

เหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดา

ตะวันออก  มีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร  

ติดฝงทะเลอันดามันมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 

ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปาบอน จังหวัด

พัทลุงและอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 ทิศใต   ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรลิส  

ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 

 โดยพ้ืนท่ีบนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนเสนก้ันอาณาเขตระหวางจังหวัด

สตูลกับจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

 

5 



 ภาพท่ี 1.2 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 

 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสตูล ขอมูล ณ พฤษภาคม 2559 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดสตูล มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบสลับกับภูเขา พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 

เปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนท่ีคอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเล 

ดานตะวันตก และทิศใตมีท่ีราบแคบๆขนานไปกับชายฝงทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเปนปาชายเลน 

น้ําเค็มข้ึนถึงมีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก เปนจังหวัดท่ีมีลําน้ําสายสั้นๆไหลผานพ้ืนท่ีทาง

ตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขา

นครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขานอยใหญอยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขา      

ท่ีสําคัญไดแก เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโตะ

พญาวัง 
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  ภาพท่ี 1.3 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 

 ท่ีมา : กรมชลประทาน ขอมูล ณ พฤษภาคม 2559 

  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

         จังหวัดสตูลได รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี พัดอ าวไทย 

และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเปนแบบรอนชื้นมี 2 ฤดู  

ฤดูรอน กับฤดูฝน โดยมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูรอน 

เพียง 4 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปริมาณฝนระหวางป 2554 - 2558 ปริมาณฝน

เฉลี่ย  2,501.3 มิลลิเมตรตอป  ในป 2558 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด

เฉลี่ย 24.05 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได 37.9 องศาเซลเซียส วันท่ี 8 เมษายน 2558 อุณหภูมิ

ต่ําสุดวัดได 18.8 องศาเซลเซียส วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2558 และปริมาณฝนตกมากท่ีสุดใน 1 วัน วัดได 

138.2 มิลลิเมตร เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 

2. ขอมูลพ้ืนฐาน 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมสภาการศึกษา  ครั้งท่ี 1/2552  เม่ือวันท่ี 5  กุมภาพันธ  

2552  เห็นชอบหลักการใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(มัธยมศึกษา)  โดยใหดําเนินการแกไขกฎหมาย        

ท่ีเก่ียวของในการประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(มัธยมศึกษา) สําหรับจํานวนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(มัธยมศึกษา) ควรสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน แบบกลุมจังหวัดจํานวน 

18  กลุม โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปดําเนินการ รวมท้ังมาตรการระยะสั้น
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ใหดําเนินการไปพลางกอน เทาท่ีไมขัดกับกฎหมาย  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดการมัธยมศึกษาไดขับเคลื่อน

ตอไปอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมติของสภาการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                    

ข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดมาตรการระยะสั้น ในการดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและ

การบริหารงานบุคคล  โดยมาตรการระยะสั้นดังกลาว  กําหนดใหจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการ

มัธยมศึกษา  ใหมีเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษาและกําหนดตัวบงชี้คุณภาพความสําเร็จการจัดการ

มัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและไดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องกําหนดศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เม่ือวันท่ี 31  มีนาคม 2552 ดังนั้น  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดจัดทําแนวทางการบริหารจัดการศูนยประสานงานการจัดการ

มัธยมศึกษาข้ึน และตอมาสภาผูแทนราษฏรไดผาน พรบ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3)  ลงวันท่ี 12 

กรกฏาคม พ.ศ.2553 โดยใหมีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

แบงเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และในวันท่ี 18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงในราชกิจจา

นุเบกษา เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาจํานวน 42 เขต จังหวัดสงขลา

และจังหวัดสตูล  เปนเขตท่ี 16 จนถึง วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564  ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ไดมี

ประกาศ เรื่อง การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ิมเติมจากเดิม 42 

เขต เปนจํานวน 62 เขต ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 โดยให

ยกเลิกประกาศ เรื่องการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และ

ประกาศ เรื่องการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2554 และใหไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้แทน โดยใหเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล  โดยให

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ตั้งอยูท่ี  อําเภอเมืองสงขลา  

2.1 อํานาจหนาท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป

ตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการ 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 
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1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให 

สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา   ข้ันพ้ืนฐานและ

ความตองการของทองถ่ิน 

   2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

   3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

   4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม  

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษา  

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน 

การศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ  

เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

12. การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปน 

หนาท่ีของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา    

(ก.ต.ป.น.) หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม

อํานวย

การ 

กลุม

นโยบาย

และ

แผน 

กลุม

บริหาร 

งาน

บุคคล 

กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม และ

ประเมนิผล 

การจดัการ

ศึกษา 

กลุม

บริหารงาน

การเงิน

และ

สินทรัพย 

สถานศึกษา 

กลุมสงเสริม

การศึกษา

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

่  

กลุมพัฒนา

ครูและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี

2.2 ผังโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) 

 

2.3 ท่ีตั้ง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตั้งอยูเลขท่ี 174 ถนนสงขลา-นาทวี            

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีอาคารปฏิบัติงาน ดังนี้ อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปนสวนปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ กลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย  กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล กลุม

กฎหมายและคดี กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หองประชุมวิบูลรัก และอาคารกลุมนิเทศ 
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ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หนวยตรวจสอบภายใน หองประชุมคชาธาร และเปนแหลง

เรียนรูท่ีมีชีวิต ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

2.4 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีเขตพ้ืนท่ีบริหาร

และจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา 16 อําเภอ และจังหวัด

สตูล 7 อําเภอ  

 

 2.5 ขอมูลทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

          จําแนก ตามระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2563 

จังหวัด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-6และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รวม 

สงขลา 39 2 41 

สตูล 12 - 12 

รวม 51 2 53 

ขอมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

          จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

จังหวัด รวม 
ขนาดเล็ก 

(นร.1-499 คน) 

ขนาดกลาง 

(นร.500-1,499

คน) 

ขนาดใหญ 

(นร.1,500-2,499 คน) 

ขนาดใหญพิเศษ 

(นร.2,500 คน ข้ึนไป) 

สงขลา 41 21 11 3 6 

สตูล 12 4 5 3 - 

รวม(แหง)   

(รอยละ) 
53 

100.00 

25 

47.17 

16 

30.19 

6 

11.32 

6 

11.32 

ขอมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด เปรียบเทียบปการศึกษา 2558-2563 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ขนาดเล็ก (นร.1-499 คน) 26 26 25 25 25 25 

ขนาดกลาง (นร.500-1,499 คน) 14 14 16 16 16 16 

ขนาดใหญ (นร.1,500-2,499 คน) 6 7 6 6 6 6 

ขนาดใหญพิเศษ (นร.2,500 คนข้ึนไป) 7 6 6 6 6 6 

รวม 53 53 53 53 53 53 

ขอมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนนักเรียน หองเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล                 

          จําแนกตาม ระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปการศึกษา 2563  

ระดับการศึกษา/ช้ัน 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตลู รวม 

นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 8,629 248  1,959   57   10,588   305  

มัธยมศึกษาปท่ี 2  8,251   245   1,901   56   10,152   301  

มัธยมศึกษาปท่ี 3  8,189   250   1,782   55   9,971   305  

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 25,069   743   5,642   168   30,711   911  

มัธยมศึกษาปท่ี 4  6,249   183   1,672   48   7,921   231  

มัธยมศึกษาปท่ี 5  5,588   179   1,429   48   7,017   227  

มัธยมศึกษาปท่ี 6  5,347   175   1,361   47   6,708   222  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  7,184   537   4,462   143   21,646   680  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1  49   2  - -  49   2  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2  42   2  - -  42   2  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3  47   2  - -  47   2  

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 138 6 - - 138 6 

รวมท้ังสิ้น 42,391   1,286  10,104   311  52,495 1,597 

ขอมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

          สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปการศึกษา 2563 
 

จังหวัด ผูบริหาร 
ขาราชการ

คร ู

38 ค 

(2) 

ลูกจาง

ประจาํ 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 
รวม 

สงขลา 63    2,191 9 68 44 391 2,766 

สตูล 19 529 0 26 39 72 685 

รวม 82 2,720 9 94 83 463 3,451 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

          การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุม/หนวย ขาราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจาํ 

ลูกจาง 

ช่ัวคราว 
รวม 

ผูบริหารการศึกษา 4 -  - 4 

อํานวยการ 5 - 2 8 15 

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

8 - - 2 10 

บริหารงานบุคคล 9 - - 2 11 

นโยบายและแผน 6 - - - 6 

สงเสริมการจัดการศึกษา 10 1 - 1 12 

นิเทศ ติดตามและประเมินผล 14 - - - 14 

หนวยตรวจสอบภายใน 1 - - 1 2 

กฎหมายและคด ี 2 - - - 2 

พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

2 - - - 2 

สงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร 

2 - - - 2 

รวม 63 1 2 14 80 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2564 
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 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมท่ีรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานท่ีนํา

เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนไดรบัรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานท่ีไดนํา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนา

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบ

ออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการ

จัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time 

system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานดานเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 5 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิน       

ในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอนในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการ

ตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการ

ทุจริต ในสวนของการประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย   
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 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมิน    

ใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรมโดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทาง  

การปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

ของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  

ใหสูง ข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรู       

การทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑ

การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหา

ครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริต

ทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการทุจริต ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

หนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนกออกเปน 10 

ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 
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  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต

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

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมี

ตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสิน   

ของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

ท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง

ระบบการทํางาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเ พ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ         

ของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกัน     

การทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงาน    

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.20 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A (Very Good)  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนน 88.18 ซ่ึงถือวา        

มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A ( ดีมาก ) โดย ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติ

หนาท่ี ไดคะแนนสูงสุด 99.31 คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 

การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 75.00 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปไดดังนี้ 
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ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 

2558 74.64 - - 

2559 81.85 เพ่ิมข้ึน +7.21 

2560 90.07 เพ่ิมข้ึน +8.22 

2561 90.35 เพ่ิมข้ึน +0.28 

2562 91.56 เพ่ิมข้ึน +1.21  

2563 88.18 ลดลง -3.38  

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สงขลา สตูล เปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        

เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 99.31 AA ผาน/ไมผาน 

2 การใชงบประมาณ 96.64 AA ผาน/ไมผาน 

3 การใชอํานาจ 98.95 AA ผาน/ไมผาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 98.59 AA ผาน/ไมผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 99.09 AA ผาน/ไมผาน 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 96.91 AA ผาน/ไมผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.21 A ผาน/ไมผาน 

8 การปรับปรุงระบบการ

ทํางาน 

93.99 A ผาน/ไมผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 75.56 B ไมผาน 

10 การปองกันการทุจริต 75.00 B ไมผาน 

 

 

 

 

17 



หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 

B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและ

ยกระดับใหดียิ่งข้ึน (มีคะแนนต่ํากวารอยละ 85) มีดังนี้ 

9.การเปดเผยขอมูล 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน

ไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการ

ปฏิสัมพันธขอมูล(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ         

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความ

โปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

   

10. แนวทางการปองกันการทุจริต 

   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ท่ีมีแนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

18 



   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานง

สุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยวิเคราะหแตละตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดท่ีจะตองแกไข

โดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดี ข้ึน แนวทางการนําผลการวิ เคราะหไปสูการปฏิบั ติ            

ของหนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เปนตน  

4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต โดยกําหนด

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอง

ตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกําหนดผูรับผิดชอบ

หรือผู ท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม          

ใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 
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สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ 

สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความ

สอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสราง

ความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. 

ในฐานะองคกรหลักดานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทํางาน     

ดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวนดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

5. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 

2564)  

7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสําคัญท้ัง 8 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการ         

ดานตอตานการทุจริตของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หนาท่ี            

ของประชาชนชาวไทยวา“...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบ     

ทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

เปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา      

“รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤต ิ    

มิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและขจัด    

การทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน 



เพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก 

มีประสิทธิภาพท่ีสําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงการบริหารงาน

บุคคลของหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมี

มาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการ

แตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐาน          

ทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ี            

ในหนวยงาน ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญ     

ตอการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจาก           

ชวงระยะเวลาท่ีผานมาไดเกิดปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงต้ังท่ีไมเปนธรรม 

บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ันในหลักผลประโยชนแหงรัฐ 

รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามท่ีจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพ   

ในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล และมี

คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก 

เพ่ือเปนกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมาย

ของยุทธศาสตรชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน

ของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) 

และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทย     

มีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง       

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
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 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น     

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา     

ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับ       

นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัย อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  
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 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทํา

ข้ึนภายใตความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาหนวยงาน     

ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริต  

ของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุก

ภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาท

และภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรง

ในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซ่ึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสํานึก

ในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตท่ีจําเปนตองไดรับ 

การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพ่ือรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการ

ขนาดใหญท่ีตองใชงบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการ

สูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบ            

ของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว   

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ            

มี          2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับ

พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมี

จิตสํานึกในความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไป

ในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพ่ือใหการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทันพลวัตของการ

ทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะนําไปสูการลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน

ภาครัฐ(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก    

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความ

รวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน         

การปราบปรามการทุจริตใหไดผลและมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใช
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ดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการดําเนินการของแผนแมบทฯ ซ่ึงไดกําหนดใหประเทศไทย  

มีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2.3 กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับ   

โดยประชาคมระหวางประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุ

ของประเด็นปญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกัน      

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย

สุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 

4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปน

ระบบแบบบูรณาการ 
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เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเดน็ การตอตานการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติ   

มิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลัก   

ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะ

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยม

ใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอม

ท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ         

มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงาน        

ของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ       

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

ประเทศไทย

ปลอดการ

ทุจริตและ

ประพฤติ 

มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศไทย  

(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 

1 ใน 54 

และ/หรือ

ไดคะแนน

ไมต่ํากวา  

50 คะแนน 

อยูในอันดับ 

1 ใน 43 

และ/หรือ

ไดคะแนน

ไมต่ํากวา   

57 คะแนน 

อยูในอันดับ 

1 ใน 32

และ/หรือ

ไดคะแนน

ไมต่ํากวา  

62 คะแนน 

อยูใน

อันดับ 1 

ใน 20 

และ/หรือ

ไดคะแนน

ไมต่ํากวา  

73 คะแนน 
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1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัว    

ตอการทุจริตใหความสนใจขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออก

ซ่ึงการตอตานการทุจริตท้ังในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัย

จะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและ

ทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรท่ีไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมี

วิธีคิดท่ีทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทาง

สังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทําการทุจริตเนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคม และ

ไมยอมใหผูอ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวมดวย และจะเกิดการ

รวมกลุมกันทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมท้ังประชาชนคนไทย

ทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสู

อํานาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ประชาชนจะใหความสนใจในการ

ตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน เปนแรงกดดันให

รัฐบาลตองบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปน

ชองทางในการแสวงหาผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐท่ีเขมขน

มากข้ึน  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแก

การตรวจสอบมากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคม

โลกและพลวัตของการทุจริตท่ีผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน 

แตสภาวะทางสังคมท่ีตื่นตัวตอตานและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะทําใหแนวโนม       

การทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวีความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการ

และรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการ

ทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการ

ปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ

องคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทุกรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และ

เครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ    

ตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน    

ตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมท้ังสราง
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วัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกําหนดมาตรการใหหนวยงาน

ภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตและความซ่ือสัตย 

ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิดกรณีทุจริตและประพฤติ

มิชอบอย า งจริ งจั งและรวดเร็ ว เปนการปอง กันการ ทุจริ ต เชิ ง รุ ก เ พ่ือให เท า ทันตอพลวัต                  

ของการทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 

และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม 

“คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะ

ไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด     

ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง       

การสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

คานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคน

ตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมือง

ไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทําหนาท่ีความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดม่ัน

ในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐให มีความใส

สะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส 

ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกงรูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาล     

ในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากร     

ขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตาน     

การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรม

เสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 

และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตน       

เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจาก

ผูบริหารประเทศ/ทองถ่ิน/ชุมชน ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไป     

ในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติ

ตามท่ีกําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับ
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การมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือสรางนักการเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง

กํากับจรยิธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน

ภาครัฐ มุงเนนการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทัน    

ตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและ

มาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการ       

ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต 

ข้ันวางแผนกอนดําเนินงาน ข้ันระหวางการดําเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุน    

การปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการ

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสราง

ความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนด

กฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง

และการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส 

และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไก      

ท่ี  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ 

เพ่ือบูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีด

ความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีอยูใกลตัว โดยมี

มาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

และพฤติกรรม
ซ่ือสัตยสุจริต 

มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน
ความซ่ือสัตยสุจริต 

รอยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงาน
ท่ีผานเกณฑการ
ประเมิน ITA  

รอยละ 80  

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

  - จํานวนขอ
รองเรียน
เจาหนาท่ีภาครัฐ
ท่ีถูกชี้มูลเรื่อง
วินัย (ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

  - จํานวนขอ
รองเรียน
เจาหนาท่ีภาครัฐ
ท่ีถูกชี้มูลวา
กระทําการทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตท่ี
เก่ียวของกับผูดํารง
ตําแหนงทาง
การเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 
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2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ กลไกและ

กระบวนการปราบปรามการทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะตองมีความทันสมัย     

การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีจะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณ

ลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุง

กระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับ

ใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน  และมุ ง ทําใหผูกระทําความผิดได รับการดํ าเนินคดี 

และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต 

ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนท่ีเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริต       

ท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม

การทุจริต โดยการปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใช      

ในกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึง

รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

ท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสินและหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีระสิทธิภาพ 

อาทิ ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมี

ความรวดเร็วและกระชับมากข้ึนเพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึง

การลงโทษผูกระทําความผิดเม่ือคดีถึงท่ีสุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนท่ี

ประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชาและซํ้าซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปราม     

การทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปราม

การทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการ

สืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิด          

ตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหาย

ข้ึน รวมท้ังการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชน  
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ในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรม    

ขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทํา

ระบบฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเชี่ยวชาญ  

ของหนวยงานตาง ๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตของ  

แตละหนวยงานไดศึกษาและมีสมรรถนะและความรู ท่ีเปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและ       

องคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/

ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

การดําเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เปนธรรม 
โปรงใส ไมเลือก
ปฏิบัติ 

กระบวนการ

ดําเนินคดี ทุจริต 

ท่ีจําเปนตองขอ

ขยายระยะเวลาเกิน

กวากรอบเวลาปกติ 

ท่ีกฎหมายกําหนด 

ไมเกินรอย

ละ 25 

ไมเกินรอย

ละ 20 

ไมเกินรอย

ละ 15 

ไมเกินรอย

ละ 10 

จํานวนคดีอาญา 

ท่ีหนวยงานไตสวน 

คดีทุจริตถูกฟอง

กลับ 

ไมเกินรอย

ละ 4  

ของจํานวน

คดีท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอย

ละ 3 

ของจํานวน

คดีท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอย

ละ 2  

ของจํานวน

คดีท่ีสงฟอง 

ไมเกินรอย

ละ 1 

ของจํานวน

คดีท่ีสงฟอง 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตร

ท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย    

ในยุทธศาสตรนี้ ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน 

มุงเนนการสงเสริม และพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก     

มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรม   
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ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวน ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบรามการทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเปนการ   

ตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงาน   

ของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
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 โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ีนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน             

2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ           

(2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0   

เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับ

ศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ” 

ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค 

ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งมีความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคม       

ท่ีเปยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony)  
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 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน       

แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 

3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับ

ความรวมมือจากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคา

คะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ        

ท่ี “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแต

ปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการ

ดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี 

ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรม   

ท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย

ต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยก

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ

รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชน

สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 

1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและ

กระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคมเพื่อตานทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองท่ี

ดี 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัย 

2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

2.4 การใชเครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2.5 การเสรมิบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและ

องคกรวิชาชีพ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลา

พฤติกรรม 

 

3. ประยุกตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ

ตานทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทาง

สังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ

รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการเรียนการสอนในทุกระดับ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริต     

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ

ชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ

ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 

4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิด  

ตอจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษ

ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ

ขอเท็จจริงและเหตผุล 

4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจาํนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวา

ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริต

ของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝาย        

ท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึง

เจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต        

อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน   

การทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน

ใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให

นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริต

ตอสาธารณชน 

1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง

ทางการเมือง 

1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง 

ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐาน      

ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน

กําหนดกลยุทธและมาตรการ

สําหรับเจตจํานงในการตอตาน

การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 

ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 

3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 

งบประมาณดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปท่ีมีสัดสวน

เหมาะสมกับการแกปญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 

ตอตานการทุจริตสําหรับ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ

กํากับดูแลและควบคุมการ

ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได

แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 

และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 

6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 

ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิด

ผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวา

การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบ

ตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริต          

เชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนด

มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ข้ันการ
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กําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบาย  

ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 

ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด

ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 

ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 

1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 

1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 

1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 

1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ 

1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 

1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 

ความผิดในทางบริหาร 

1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 

ไปสูการปฏิบัติ 

1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ

สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 

การรายงานและตรวจสอบ 

ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 

และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

4. สงเสริมใหมีการศึกษา 

วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 

การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 

เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 

และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศ

ไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิด

ยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ 

ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 

ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 

มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 

การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกัน      

เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 

2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู 

การปฏิบัติ 

 

3. พัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด

ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 

สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 

การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 

สาธารณะเชิงสรางสรรค       

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม 

4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 

บูรณาการระบบการประเมินดาน 

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทาง      

การยกระดับคะแนนดัชนี     

การรับรูการทุจริตของ      

ประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 

ดําเนินการตามหลัก 

บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติ         

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 

อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคความรูเชิงสรางสรรค 

ของบุคลากรดานการปองกัน 

การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน 

การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 

การดําเนินการตามอนุสัญญา 

สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 

การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

Nations Convention against 

Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 

8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ 

การปองกันการทุจริต 

8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 

8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 

การทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตรการปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถ

ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว        

จะมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย 

(Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงาน

ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

ท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําให      

การปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน คดีการทุจริต 

จะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคม       

เกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได     

ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรบัเรื่อง

รองเรียนการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 

การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 

1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่อง

รองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 

ความเคลื่อนไหวและความ

ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 

ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 

ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 

2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน    

ใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 

พัฒนากลไกพิเศษในการ

ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 

3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจรติ 

3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 

กฎหมายในการปราบปรามการ

ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ

ทุจริตและสอดคลองกับ

สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัต       

ของการทุจริต 

4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 

ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 

การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 

ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 

4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ี          

ของประเทศ 

4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับ            

ใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง

ในการปราบปราม 

การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 

หนวยงานปราบปรามการทุจริต 

5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 

5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 

หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ 

ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

 

 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 

(Whistleblower) และเจาหนาท่ี

ในกระบวนการปราบปราม 

การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 

(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครอง

ได 

6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 

เจาหนาท่ีในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง

ความรู 

ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 

7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 

และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

(Training) 

7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 

เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทําความผิด

ใหสาธารณชนรบัทราบและ

ตระหนักถึงโทษของการกระทํา

การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 

ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 

อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 

ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 

เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ

ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและ

วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือ

ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงาน               

ในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษา และกํากับติดตาม 

การยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริต(Corruption 

Perceptions Index :CPI)  

ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 

แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 

1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกันและปราบปราม 

การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 

การรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 

ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 

ประเทศ 

2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญตัิแหงชาต ิ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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 แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมท้ังเปนเครื่องมือ

ในการติดตามการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมท้ังเรงสรางจิตสํานึก

ของคนไทยใหยึกม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวม

ในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) และแผนปฏิรูปประเทศ      

ดานการศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็กต้ังแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัย  

ทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนัก

ถึงพหุปญญา ของมนุษยท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและ

หนาท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต โดยกําหนดจุดเนนท่ี 6 การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุงเนนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 
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สวนท่ี 3  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาสงขลา สตลู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสถานศึกษา 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

หนวยงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

1. เหตุผลความจําเปน 

ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)” มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ  

ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู  

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทาง     

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรร

มาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง“คนไทยไมโกง” และ

ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความ

ตระหนักรู” เพ่ือปองกันการทุจริต ท่ีกลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล       

ในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู     



ท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย อยูอยางพอเพียง   

จิตสาธารณะ     ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตระหนักในความสําคัญของการ

เตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรวม

สรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ         

เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซ่ึงเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวง

กวาง ท้ังในระดับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมายโครงการ    

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใส

ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง     

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 1. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล จํานวน    80  คน 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

จํานวน  135 คน 
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5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ป 2564 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 

1.  รอยละของประชาชนท่ี มีวัฒนธรรม 

คานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 

2. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการ

ประเมิน ITA  

รอยละ 80 

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

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1.ประกาศเจตนารมณ/กําหนด

นโยบายคณุธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน 

รอยละของบุคลากร

ในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

เกิดความตระหนักรู

ในการปองกันการ

ทุจริต มีคานิยมรวม

ตานทุจริต  

มีจิตสาํนึก

สาธารณะ และ

สามารถแยกแยะ

ระหวาง

ผลประโยชนสวน

ตนและผลประโยชน

สวนรวม 

รอยละ 100 - 
 

        กลุม

กฎหมาย

และนิติกร 

2. สรางความตระหนักรู   ใน

การปองกันการทุจริต 

(2.1 เขาแถวกอนปฏิบัติงาน) 

(2.2 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการ) 

(2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการ

รอยละของบุคลากร

ท่ีเขารวมกิจกรรมมี

ความตระหนักรูใน

การปองกันการ

ทุจริต 

รอยละ 95 - 
 

        กลุมนโยบาย

และแผน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ปองกันการทุจริต) 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสราง

จิตสํานึก “สุจริต” และทํา

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) 

รอยละของบุคลากร

ในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

เกิดความตระหนักรู

ในการปองกันการ

ทุจริต มีคานิยมรวม

ตานทุจริต 

รอยละ 95 35,000          กลุมนิเทศฯ 

4. ประกวดคําขวัญและ

โปสเตอร 

สพม.สงขลา สตลูมี

คําขวัญและ

โปสเตอรตานทุจริต 

คําขวัญ 

โปสเตอร 

1 15,000          กลุมนิเทศฯ 

5. สรางเครือขายสุจริตและทํา

ความดีเพ่ือจิตสํานึกสาธารณะ  

 

รอยละของบุคลากร

ท่ีเขารวมกิจกรรมมี

จิตสํานึกสาธารณะ 

รอยละ 95 70,000          กลุมกฎหมาย

และคดี 

6. การประเมิน ITA สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 

ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

(ITA) ป 2563  

คะแนน  95 20,000          กลุมนิเทศฯ 

7. การประเมิน ITA 

สถานศึกษา 

คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 

คะแนน  85 10,000          กลุมนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ของสถานศึกษา 

(ITA) ป 2563  

รวม 150,000           
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

 

8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และสถานศึกษาในสังกัด 

 

9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

 1. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชน 

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเขมแข็ง 

และเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  

 

10. การติดตามประเมินผล  

 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

 3. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยวิธีการออนไลน 

ผานทางเว็บไซดโครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   

 4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 

 

พันธกิจ :   

 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 

 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 

เปาประสงค :  

 เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต) 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

ตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  รอยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีพฤติกรรมยึดม่ัน 

ความซ่ือสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 48) 

2.  รอยละของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัฒนธรรมคานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไมนอยกวารอยละ 48) 

3. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(ITA Online) (ไมนอยกวารอยละ 65) 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ

มีจิตสาํนึกและ

พฤติกรรมท่ีสามารถ

แยกแยะระหวาง

ผลประโยชน 

สวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

ประพฤติตนเปน

พลเมืองดี มีคณุธรรม 

จริยธรรม สูการเปน

บุคคลตนแบบ 

1) การประกาศ

เจตนารมณ

บริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจรติ 

และกําหนดนโยบาย

คุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการ

ดาเนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ/

กําหนดนโยบาย 

- การประกาศเจตจํานงการ

บริหารงานดวยความซื่อสัตย

สุจรติ 

- การประกาศนโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน 

- การออก/ติดตามแนวทาง

การปฏิบัตเิก่ียวกับการให

และรับของขวัญ เพ่ือให

บุคลากร ถือปฏิบัติใหเปนไป

ตามนโยบายของรัฐบาล และ

นโยบายกระทรวง ในการ

สงเสริมการตอตาน 

การทุจริต 

รอยละของความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานตาม

แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สรางจิตสํานึกท่ีตัว

บุคคลใหตระหนักรูถึง

ปญหาและผลกระทบ 

ของการทุจริต ให

ดํารงตนอยางม ี

ศักดิ์ศรีและมี

เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝงและสรางจิตสํานึก

และคานิยมการตอตานและ

ไมทนตอการทุจริต 

- สรางการรับรูเก่ียวกับ

บทบาทหนาท่ี และการ

ดําเนินงาน ในดานการ

สงเสริมจริยธรรมและตอตาน

การทุจริต “เขาแถวตอนเชา

กอนปฎิบัติงาน” 

- ประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ 

รอยละของจํานวน

บุคลากรผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

ตระหนักรู และไดรับ 
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ

และคานิยมท่ีไมยอมรับ

การทุจริต 

- 

3) ปรับฐานความคิด

บุคลากรใหสามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตัว 

และผลประโยชน

สวนรวมในการ 

ดําเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิดบุคลากร

ใหสามารถแยกระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการสราง

จิตสํานึก “สุจริต” และทํา

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

รอยละของจํานวน

บุคลากรเปาหมายมี

ความตระหนัก 

และปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามแนวทางเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน 

33,000- 

4) สงเสริมการสราง 1) สงเสริมกิจกรรมทําความ รอยละของจํานวน 70,000- 



 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอตาน

การทุจริต 

ดี เพ่ือสาธารณะ 

แบงปน ลดความเห็นแกตัว 

โดยยดึหลักพอเพียง มีวินัย 

สุจรติ จิตสาธารณะ 

- กิจกรรมสรางเครือขาย

สุจรติและทําความดเีพ่ือ

จิตสํานึกสาธารณะ 

บุคลากรท่ีไดรบัการ

พัฒนาความรูเก่ียวกับ

คุณธรรมและจรยิธรรม

และสามารถนําความรู 

ท่ีไดรับไปประยุกตใช 

ในการปฏิบัติหนาท่ี 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

มีผลการประเมนิ 

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย หรือสูงกวา

เปาหมาย เพ่ือ

ผลักดันใหดัชนี

ภาพลักษณคอรรัปชัน 

(CPI) ของประเทศ

ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1) พัฒนาและ

ยกระดับการทํางาน 

ใหสอดคลองกับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ 

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑมาตรฐาน

การประเมินดานคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

- การเตรยีมความพรอม

ประเมิน ITA Online ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- การประเมิน ITA Online 

การตอบแบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(IIT) ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สงขลา 
- การประเมิน ITA Online ของ

สถานศึกษา 

1) คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคณุธรรม 

และความโปรงใสของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ITA) 

30,000- 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตรดาน

การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

สูการปฏิบัต ิ

2) การจัดทําแผนปฏบัิติการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจาํป 2564 

หนวยงานมีแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต 

ประจําป 2564 

2,000- 

3. เสริมสราง

ภาพลักษณท่ีด ี

ในองคกรและ

สาธารณชนใหเกิด

ความเช่ือมั่นใน

กระบวนการทางาน 

ดานการปองกันและ

ตอตานการทุจริต 

1) สรางการรับรู

เก่ียวกับบทบาท 

หนาท่ี และการ

ดําเนินงาน ในดาน 

การสงเสริมจริยธรรม 

และตอตานการทุจริต 

1) สรางสื่อประชาสัมพันธ 

แนวสรางสรรค 

เพ่ือใหเขาถึงไดงาย นาสนใจ 

และกระตุนให 

ประชาชนรูสึกรวมเปนสวน

หน่ึงในการตอตานการทุจริต 

- ประกวดคําขวัญและ

โปสเตอรสาธารณะ 

จํานวนรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตานการ 

ทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

15,000- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนด

นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงาน 

 

รอยละ 100 ของบุคลากรมี

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางปฏิบัติ 

-สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

-สถานศึกษา 

       กลุมงานนิเทศฯ 

 

2. กิจกรรมสรางการรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี 

และการดําเนินงาน ในดานการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและตอตานการทุจริต  

    2.1 เขาแถวตอนเชากอนปฎิบัติงาน 

 

    2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

    2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต 

-รอยละ 100 ของจํานวน

บุคลากรผูเขารวมกิจกรรมมี

ความตระหนักรู และไดรับ 

การปลูกฝงใหมีทัศนคติและ

คานิยมท่ีไมยอมรับการทุจรติ 

-สพม.สงขลา สตลู 

มีแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต ประจําป 2564 

-บุคลากรในสาํนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

-คณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

 

 

 

- 

 

 

 

2,000- 

       

 

 

กลุ มนโยบาย

และแผน 

 

 

กลุมนิเทศฯ 

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางจิตสํานึก 

“สุจริต” และทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) 

 

ร อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง จํ า น ว น

บุคลากรจิตมีสํานึกและพฤติกรรม

ท่ี เปนไปตามคุณลักษณะของ

สํานักงานสุจริต 

-บุคลากรในสาํนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

33,000-       กลุมนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

4. กิจกรรมประกวดคําขวัญและโปสเตอร 

“สํานักงานสุจริต” 

สพม.สงขลา สตูลมีคําขวัญ

และโปสเตอรประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตานการ 

ทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

-บุคลากรในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

สงขลา สตูล  

15,000-       กลุมนิเทศฯ 

 

4. สรางเครือขายสุจริตและทําความดีเพ่ือ

จิตสํานึกสาธารณะ 

รอยละ 90 ของผู เ ข ารวม

กิจกรรมรับรูเก่ียวกับบทบาท 

หนาท่ี และการดําเนินงาน ใน

ดานการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และตอตานการ

ทุจริต 

-บุคลากรในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

-หัวหนาสวน/หัวหนากลุม

งานในศูนยราชการ” 

กระทรวงศึกษาธิการ    

(5 หนวยงาน : สพม.สข

สต.,ศธจ.,สพป.สข.1,สช, 

สกสค.) 

70,000-       กลุมนิเทศฯ 

 

8. การจัดทําและดําเนินการตามยทุธศาสตร 

ประชาสมัพันธโดยการมสีวนรวมของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

รอยละ 85 ของผูรับบริการท่ี

มีความพึงพอใจต อระบบ

บริหารจัดการงานสื่อสารเพ่ือ

ตอตานการทุจริต (ชองทาง/ 

การนําเสนอขอมูล) 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู

และ บุคลากรทางการ

ศึกษา และผู ท่ีมีสวนได

สวนเสียกับสํานักงานเขต

พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

-       กลุมอํานวยการฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

9. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดํา เ นินงานของสํา นักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    - การเตรียมความพรอมประเมิน ITA 

Online ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    - การประเมิน ITA Online การตอบแบบ

วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี
การศึกษามัธยาศึกษาสงขลา สตูล 

คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ITA) 

-คณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

-บุคลากรในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

 

 

 

15,000- 

 

5,000- 

 

 

      กลุมนิเทศฯ 

10. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของ 

สถานศึกษาในสังกัด (ITA) 

ผูบริหาร  ผู รับผิดชอบ

โครงการ และเจาหนาท่ี 

ICT 

10,000-       กลุมนิเทศฯ 

รวมท้ังสิ้น 150,000-        
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แบบสรุปโครงการ/กจิกรรม 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา สตูล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝงวิธีคิด  

ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ

ทุจริต” (สํานักงานสุจริต) 

- กลุมนิเทศฯ 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงาน 

- กลุมกฎหมายและ

นิติกร 

- กิจกรรมสรางการรับรู “ตานทุจริต” เขาแถวกอนปฏิบัติงาน - กลุมนโยบายและ

แผน 

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ - กลุมนิเทศฯ 

- กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 2,000- กลุมนิเทศฯ 

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางจิตสํานึก “สุจริต” และทําบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MOU) 

33,000- กลุมนิเทศฯ 

- กิจกรรมสรางเครือขายสุจริตและทําความดีเพ่ือจิตสํานึกสาธารณะ 70,000- กลุมกฎหมายฯ 

- การเตรียมความพรอมประเมิน ITA Online ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 15,000- นิเทศฯ 
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แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 - กิจกรรมการประเมิน ITA Online การตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (IIT) ของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยาศึกษาสงขลา สตูล 

5,000-  

- กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 10,000-  

   

รวมท้ังส้ิน 150,000-  
 

 
 
 
 

  ผูเสนอแผนปฏิบัติการ       ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     (นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี)           (.นายวชิระ  ขวัญเพชร.) 
    ตําแหนง ศึกษานิเทศก     ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษสงขลา สตูล 
               รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษสงขลา สตูล 
 
 
      ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

                (.........................................) 

ตําแหนง เลชาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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คณะผูจัดทํา 

1. นายศังกร รักชูชื่น ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

2. นางนฤนันท เพชรสุวรรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

3. นายวชิระ  ขวัญเพชร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

4. นางอุไร พรหมปาน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

5. นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. นางพิสษฐณัฐฐา แฮรริ่ง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

7. นางณกัญญา แกวประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

8. นางวรรณา กลับนวล ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

9. นางเกศรา   ศรีกาญจน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                        

10. นางน้ําฝน ยกยองสกุล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. นางพรรษนันท ยศดํา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

12. นางสายไหม แกวขาว ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

13. นายพิษณุ อุนอก ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

14. นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก 

15. นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ ศึกษานิเทศก 

16. นายจิรพัฒน ชวยนุม ศึกษานิเทศก 

17. นางสาวใกลรุง สําเภาทอง ศึกษานิเทศก 

18. นางสาวกตัญชล ี ทองเจือเพชร ศึกษานิเทศก 
 
 
บรรณาธิการกิจ  นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก 
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