
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

ค าน า 
 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3         
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกปูองกันการทุจริต และ    
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมา
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                   
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐  มาเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศในการจัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จ านวน 5 กิจกรรม    
โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จน
ส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
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สารบัญ 
 

 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ๑ 
สารบัญ ๒ 
ส่วนที่ 1 บทน า 

ความเป็นมา 
ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  

๓ 
๓ 
๕ 

๑๙ 

ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ๒๐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ๒๐ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
โครงการสร้างความเข้มแข็งการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
ปฏิทินการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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๓ 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย และส่งผลกระทบ    
ทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบ
และกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ      
ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาค



๔ 

ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรั บรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง
ในด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผล    
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 
 

 

 

 

 



๕ 

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ  
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
3. กลุ่มนโยบายและแผน  
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
7. หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
 ที่ตั้ง    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 2 จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่เลขท่ี 
298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) ต าบลกุดลาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 
045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต์  www.secondary29.go.th    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secondary29.go.th/
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
* กลุ่มงานประชาสมัพันธ์ 
* กลุ่มงานประสานงาน 
 

* งานธุรการ 
* กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง
และ  
  ก าหนดต าแหน่ง 
* กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
* กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ
และทะเบยีนประวัต ิ
* กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
* กลุ่มงานวินัยและนติิการ 
 

* งานธุรการ 
* กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
* กลุ่มงานนโยบายและแผน 
* กลุ่มงานวิเคราะห์
งบประมาณ 
* กลุ่มงานติดตาม 
   ประเมินผล 
   และรายงาน 

* กลุ่มงานบริหารการเงิน 
* กลุ่มงานบริหารบัญช ี
* กลุ่มงานบริหารพสัดุและสินทรพัย์ 
 

* งานธุรการ 
* กลุ่มงานส่งเสริมคณุภาพ 
  การจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
  สวัสดิภาพและกองทุน 
  เพื่อการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสรมิการจัด
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกร

ศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์



๗ 

 จังหวัดอุบลราชธานี 
       ประวัติความเป็นมา 
  อุบลราชธานี ราชธานีแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกบัวอันมีแม่น้ าชี      ไหล
พาดผ่านดุจเสมือนเส้นชีวิตของชาวเมืองในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ท้าวค าผง ท้าวทิศพรหม และ    ท้าวก่ า บุตร
พระวอพระตา หนีภัยสงคราม “พระเจ้าสิริบุญสาร” เจ้าแห่งนครเวียงจันทร์เข้ามาพ่ึงพระ    บรมโพธิสมภารของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและในสมัยนั้นเมืองอุบลราชธานี ยังเป็นเพียงชุมชน  ที่กลุ่มชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ที่เวียงดอนกองแขวงจ าปาสักเท่านั้น ยังไม่ได้สถาปนาเป็นเมืองอุบลราชธานี จนถึงสิ้นสมัยสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงค์ที่
จะรวมพลเมืองเพ่ือเป็นก าลังของประเทศ  โดยทรงมีพระราชก าหนดว่า หากเจ้าเมืองใด หรือบุคคลใดรวมไพร่พล
ได้มากตั้งเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงก็จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง พระปทุมสุรราช (ท้าวค าผง) จึง
อพยพครอบครัวไพร่พลจากเวียงดอนกองมาตั้งหลักแหล่งบริเวณห้วยแจระแม จนต่อมาพระปทุมสุรราชสามารถ
ยกทัพปราบกบฏได้ชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระปทุมสุรราช
เป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลราชธานี และเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ให้ยกฐานะบ้ าน
แจระแมขึ้นเป็น “เมืองอุบลราชธานี” พ.ศ. 2335 และภายหลังได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่ “ดงอู่ผึ้ง” อันเป็นที่ตั้ง
เมืองอุบลราชธานีในปัจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” ต่อท้ายนั้นเป็นเพราะว่า มีเจ้าเมืองสืบต่อมาถึง 4 คน และ     
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานะเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่ง เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ
มณฑลอีสานมาโดยตลอด จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2468 ได้มีการยกเลิก
มณฑลอุบลราชธานี จึงนับได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นจังหวัดที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมจังหวัดต่าง ๆ ของไทยหลายจังหวัด 
  ขนาดที่ตั้ง 
  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร มี่
เนื้ อที่ประมาณ 15,744 ตารางกิ โล เมตร หรือ 10.00 ล้ านไร่  คิด เป็นร้อยละ 9 .50 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร   
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ตราประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 
 
 
 
 ค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
  “เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์
ใฝุธรรม งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล” 
 
 ลักษณะภูมิประเทศและอากาศ 
  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 68 
เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ต่ า จัดเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าโขงเป็น    แนว
เขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูล ซึ่งแม่น้ ามูลไหลผ่าน
กลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก แล้วไปลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ าใหญ่ ๆ อีกหลาย
สาย ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญ
คือเทือกเขาบรรทัดและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศร้อนใน
ฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 
   
 การปกครองและประชากร 
  จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 25 อ าเภอ 219 ต าบล 2,704 
หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 1,862,965 คน เป็นชาย 933,684 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11 หญิง 929,881 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.91 
 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ประวัติความเป็นมา 
  จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ประมาณ โดยประมาณ 585 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161,248 
ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล 653 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 377,120 คน เป็นช าย 
188,373 คน เป็นหญิง 188,747 คนประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยู่เล็กน้อย  
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ตราประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 

 
 
 

รูปพระมงคลมิ่งเมือง  เปล่งแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบ พระเศียร ซึ่งให้ความคุ้มครองชาวเมือง 
 ค าขวัญประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
            “ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ์  เทพนิมิตพระเหลา  เกาะแก่งเขา
แสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝุธรรม ” 
 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
    ต้นไม้ประจ าจังหวัด: ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.) 
   ดอกไม้ประจ าจังหวัด: ดอกจานเหลือง (Butea monosperma O.Ktze) 
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล 
  ทิศตะวันออก :  ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง 
ด้านอ าเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ อ าเภอกุดข้าวปุูน และ
อ าเภอตระการพืชผล 
  ทิศตะวันตก :  ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอปุาติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 
  ทิศใต้ :  ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 
 

แผนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ตะเคียนหิน&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/ดอกจานเหลือง
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 สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ 
  โดยทัว่ไปจังหวัดอ านาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง
บางส่วน มีล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ 
   1. แม่น้ าโขง 
         2. ล าเซบก 
          3. ล าน้ าเซบาย 
  จังหวัดอ านาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่าง
ของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
มกราคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึง
ศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นพลังขับ
เคลื่อนที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งการพัฒนาระบบ การบริหารจัด
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
1. ด้านการศึกษา 
    1.1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด และนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น  จ านวนโรงเรียน  
จ านวนนักเรียน 
(อุบลราชธานี)  

จ านวนนักเรียน 
(อ านาจเจริญ)  

จ านวนนักเรียน 
รวมทั้งสิ้น  

มัธยมศึกษาตอนต้น  81  30,676 คน  8,422 คน 39,098 คน  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  81  26,302 คน  7,347 คน 33,649 คน  

 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 56,978 คน 15,769 คน 72,747 คน 
 
  1.2 แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 0 - 500 34 
ขนาดกลาง 501 – 1,500 34 
ขนาดใหญ่ 1,501 – 2,500 6 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2,501 ขึ้นไป 7 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

 
81 
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2. ด้านบุคลากร 
  2.1 แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ที ่ ประเภท 
เพศ รวม 

จ านวน ชาย หญิง 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 - - - 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 4 1 5 
3 ศึกษานิเทศก์ 4 7 11 
4 กลุ่มอ านวยการ - 4 4 
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 7 8 
6 กลุ่มนโยบายและแผน 4 3 7 
7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 6 8 
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 5 6 
9 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 1 1 

10 หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 2 
11 ลูกจ้างประจ า - 1 1 
12 พนักงานพิมพ์ดีด 1 1 2 
13 พนักงานขับรถยนต์ 1 - 1 
14 พนักงานบริการ (หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่) 1 - 1 
15 ลูกจ้างชั่วคราว 6 5 11 

รวมทั้งสิ้น 29 43 69 
 
  2.2 แสดงจ านวนผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 81 
2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 118 
3 ข้าราชการครู 3,730 
4 พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 224 
5 ลูกจ้างประจ า 128 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 402 

รวมทั้งสิ้น 4,683 
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3. ด้านคุณภาพการศึกษา 
  3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระ/วิชา คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ 

2558-
2559 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ

กับ
ระดับชาติ 

2558 2559 สังกัด ภาค ประเทศ +/- +/- 
ภาษาไทย 42.80 46.42 46.81 44.69 46.36 3.62 0.06 

คณิตศาสตร์ 31.39 28.65 29.53 27.03 29.31 -2.74 -0.66 

วิทยาศาสตร์ 37.32 34.36 36.12 33.75 34.99 -2.97 -0.64 

สังคมศึกษา 46.10 49.12 49.34 47.32 49.00 3.02 0.12 

ภาษาอังกฤษ 29.15 30.19 31.39 29.26 31.80 1.04 -1.61 

เฉลี่ยรวม 37.35 37.75 38.44 36.41 38.29 0.39 -0.55 

  
 3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระ/วิชา คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ 

2558-
2559 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ

กับ
ระดับชาติ 

2558 2559 สังกัด ภาค ประเทศ +/- +/- 
ภาษาไทย 47.00 50.30 53.09 49.46 52.29 3.30 -1.99 

คณิตศาสตร์ 23.96 22.09 24.90 22.06 24.88 -1.87 -2.79 

วิทยาศาสตร์ 32.43 30.41 31.77 30.43 31.62 -2.02 -1.21 

สังคมศึกษา 36.99 34.70 36.17 34.51 35.89 -4.29 -1.19 

ภาษาอังกฤษ 22.70 24.61 24.36 24.59 27.76 1.91 -3.15 

เฉลี่ยรวม 33.02 32.42 34.06 32.21 34.49 -0.59 -2.07 

 
  3.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   ในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ โรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ        
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กระบวนการลูกเสือการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวิถี
พุทธ การแข่งขันกีฬา การส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนในสังกัด
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และ
ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 



๑๓ 

645 

301 

111 84 82 

2555 2556 2557 2558 2559 

นักเรียนออกกลางคัน เปรียบเทียบสิ้นปีการศึกษา 2555-2559  

  3.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดท า
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย
ห้องสมุด 3 ดี เพ่ือพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการอ่าน
ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและโรงเรียนที่มีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ รวมทั้งชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จาก
การด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่า ห้องสมุดโรงเรียน   ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
ลักษณะอุทยานการเรียนรู้ สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ครู นักเรียน และ
เยาวชน ตลอดจนชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งขยายผลเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ให้ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 
 
4. ด้านโอกาสทางการศึกษา  
 ที่ผ่านมาอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี การส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนานักเรียนตามความสามารถของตนเอง และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา ร่วมกันแก้ปัญหา จากการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ที่ผ่านมาใน
เรื่องการแนะแนวการศึกษา อาชีพ การแนะแนวชีวิตและสังคม โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน ท าให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต 
และได้รับการพัฒนารอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพประกอบข้อ 4 อัตราการออกกลางคันนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 เปรียบเทียบสิ้นปีการศึกษา 2551 – 2559 
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5. ด้านการบริหารจัดการ 
  5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนสร้างความ
เข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายในและมีความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ของ                  
สมศ. โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. สังเคราะห์ค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 การ
สังเคราะห์ค่าเปูาหมาย ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม เมื่อจ าแนกตาม 4 
มาตรฐานการศึกษา พบว่า 1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดยมีฐานนิยมของ
โรงเรียนในระดับดีเยี่ยม จ านวน  6 ประเด็นพิจารณา ระดับดี จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา  2)มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม  โดยมีฐานนิยมของ
โรงเรียนในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 7 ประเด็นพิจารณา  3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน   ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดยมีฐานนิยมของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 3 ประเด็นพิจารณา 
และ 4) มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม ใน 1 ประเด็น
พิจารณา  
    2.สังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวม 
4 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา มีฐานนิยมอยู่ที่ระดับ 4 แปลความหมายดีเยี่ยม รวมทั้ง มาตรฐานที่ 2 -4 มี
ฐานนิยมอยู่ที่ระดับ 4 แปลความหมายดีเยี่ยม ยกเว้นมาตรฐานที่ 1 มีฐานนิยมอยู่ที่  ระดับ 3  แปลความหมายดี   
   3. สังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 
2 ปี 2559 พบว่า ในภาพรวม มีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย มี 6 ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 2 
สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 ยกเว้นในองค์ประกอบที่ 6 ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 2 ต่ ากว่าภาคเรียนที่ 1 
เล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยของ 7 องค์ประกอบ 19 ด้าน 51 ตัวบ่งชี้  เท่ากับ 4.61 ทั้งนี้  เมื่อจ าแนกตาม
องค์ประกอบที่ 1-7 พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.78, 4.49, 4.86, 4.54, 4.88, 4.23, และ4.51, ตามล าดับ  โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เท่ากับ 4.81 ส่วนองค์ประกอบ 6 
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.24 
          4. การจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การน าส่งข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่
ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS online) ให้แก่ 81 โรงเรียน 
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี และก ากับ
ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการจนสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท าให้โรงเรียนสามารถ ปฏิบัติการน าส่ง
ข้อมูลสารสนเทศ จาก template สู่ระบบ QAMS online มายัง สพม.29 และ สพม.29 ตรวจสอบและรับรอง
ผล ส่งไปยัง สพฐ. ได้ครบถ้วนทุกโรงเรียน 
 5. เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในระหว่างปี      2554-
2558 นั้น โรงเรียน ในสังกัดได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครบทั้ง 81 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 โดย
ได้รับการรับรองคุณภาพ 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72 และไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ 23 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 28 ในการนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   ของ สมศ. จึงได้จัดท า
เอกสารคู่มือการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. มอบให้แก่ 19 โรงเรียน ที่เข้า
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี 2555 และร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
จัดการประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม่ การประเมินแบบองค์รวมและเตรียมความพร้อมรองรับการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ให้แก่โรงเรียนในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม 
โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี 
  6. จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29ให้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบ ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จ านวน 85 
คน และจัดทีมคุณภาพของเขตพ้ืนที่ 23 คณะให้สามารถนิเทศ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาในลักษณะกัลยาณมิตร 
ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-19 ก.ค.60 ท าให้โรงเรียนสามารถประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จ านวน 8 องค์ประกอบ 32 ประเด็น 2) ทบทวนประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 
มาตรฐานและค่าเปูาหมาย ปีการศึกษา 2560 3) ด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 4) จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2559 และ5) น าส่งข้อมูล สารสนเทศในลักษณะ online (QAMS online) ได้อย่างถูกต้อง  
 5.2 เขตสุจริต 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ     การ
ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกัน การทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างทีมประสานขับเคลื่อนที่มีพลัง 2) พัฒนา
คุณธรรมความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ของบุคคล 3) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารที่ดี 4) พัฒนานวัตกรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ 5) สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างานที่ดีเพ่ือองค์กร เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เปูาหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากร
ให้เห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย   อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น
รูปธรรม น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินการ 2 โครงการ 
ดังนี้ 
  1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
  2) โครงการการจัดนิทรรศการน าเสนอและสรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปูองกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ปูองกันการ
ทุจริต” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็นเขตต้นแบบ เมื่อปี 2558 
มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปูองกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้งพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์ที่ดีในการท างาน สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เพ่ือเชื่อมโยงการท างานให้เกิดภาพลักษณ์และมาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

1.ความ
โปร่งใส 

2.ความ
พร้อมรับผิด 

3.ความปลอด
จากทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 

4.วัฒนธรรม 
คุณธรรม     
ในองค์กร 

5.คุณธรรม 
ในการท างาน
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับ
ความ

โปร่งใส 
78.45 72.92 82.74 79.16 76.32 78.13 สูง 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

  ส านักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันการทุจริตและเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า  
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

  

 



๑๘ 

คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙   ปี 2558 - 2560 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙    
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  74.02 81.36 84.70 

 คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 
คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต ๒๙ 

๗๘.๑๓ ๘๔.๕๙ ๗๘.๔๕ ๙๑.๔๑ ๗๒.๙๒ ๘๘.๙๙ ๘๒.๗๔ ๘๙.๓๕ ๗๙.๑๖ ๙๐.๒๘ ๗๖.๓๒ ๕๙.๔๖ 

  

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้คะแนนการ
ประเมินในดัชนีที่ ๕ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มีจุดบกพร่องในเรื่องคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
ซ่ึงต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 

 

 

 

 



๑๙ 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 4. เสนอแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  



๒๑ 

  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  



๒๒ 

  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
  ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
  ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง  
  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเปูาหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
  1) เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)  
  2) เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เปูาหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการ
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 



๒๓ 

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

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ

จากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการ

ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม                  ที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 



๒๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝุายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
 
 
 



๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

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

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

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

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

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

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

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

 
 



๒๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย   
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปูอนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

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

๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 



๒๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ไปปฏิบัติ 
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปูองกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกัน 
การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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



๒๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการปูองกัน 
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกัน 
การทุจริต 

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

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การปูองกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการปูองกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท า
ผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                     
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดี
การทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 



๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

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

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง



๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

ได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

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

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่
ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 



๓๑ 

1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
2. บูรณาการเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

  

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์

ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 

ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่ วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการ
ขออนุญาตซ้ าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าใน
สังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจ
ในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

 
 



๓๒ 

 
 ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย

รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ 

 ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ 

 ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือปูองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่ว น
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของ
รัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วม
ทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

 ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

 



๓๓ 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

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

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

 

 ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
วิสัยทัศน์ :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ 
               ทับซ้อน 
 
พันธกิจ :   
 ๑. สร้างจิตส านึก วัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
 ๓. พัฒนาระบบและกลไกในการปูองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
เป้าประสงค์ :  
 ๑. บุคลากรมีจิตส านึก วัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 ๒. ระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๓. น าระบบและกลไกในการปูองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนสู่
การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 
 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ :  
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเปูาหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การปูองกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง  
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น าไป
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

 
 
 



๓๕ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
    พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม
ให้กับบุคลากร   
 

กลยุทธ์ที่ ๒.  
ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
กิจกรรมที่ ๑  
พัฒนาจิตสร้างจิตส านึก 
(เข้าค่ายคุณธรรม) 

     ๑. ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการและ
ลูกจ้าง ๘๐ คนได้เข้าปฏิบัติธรรมตาม
หลักสูตร ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน  
มีพระสงฆ์/บุคคลที่มีคุณวุฒิมาเป็น
วิทยากร และสร้างกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ร่วมกันในการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เกี่ยวกับการเบียดบังเวลาราชการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร  รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก
เดือน ผ่านเกณฑ์ประเมินในภาพรวมใน
ระดับดีข้ึนไปได้รับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรต ิ 
     ๒. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร ผ่าน
เกณฑป์ระเมินตนเองระดับดีขึ้นไปด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยระบบออนไลน์ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 



๓๖ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการ
ทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
      ประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

๒. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
กิจกรรมที ่๒ 
รณรงค์ส่งเสริมป้องกันการทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

     ๑.ประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงาน ต่อบุคลากร และ
สาธารณชน จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ 

      พัฒนาบุคลากรให้ความรู้เรื่องวินัย 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต  เสริมความรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์และการประเมิน
ออนไลน์ 
 

     ๒.ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร จ านวน  
๘๐  คน ได้รับความรู้จากการประชุม
อบรม และเรียนรู้เพ่ิมเติมเรื่องวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน                   
โดยบทเรียนออนไลน์ และผ่านการ
ทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบวัด
ความรู้ระบบออนไลน์ในระดับดีขึ้นไป         
ร้อยละ  ๘๐ 
 
 
 



๓๗ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
      ทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
       วิเคราะห์มาตรการ ระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข 
     สร้างระบบการเผยแพร่แนวทาง 
มาตรการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ที่หลากหลาย 
     ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์ QR 
Code 

กลยุทธ์ที่ ๗.  
พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการปูองกันการ
ทุจริต 
 
กลยุทธ์ที่ ๔.  
พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
กิจกรรมที่ ๓ 
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

     ๑.จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๑ ครั้ง 
     ๒.ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห์มาตรการ ระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข 
      ๓. สร้างระบบการเผยแพร่แนวทาง 
มาตรการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
จ านวน ๕ ช่องทาง 
    ๔.ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการ 
ประเมินความพึงพอใจจากผ่านระบบ
ออนไลน์ QR Code 

๓๐,๐๐๐ 

     บุคลากรได้รวมกลุ่มกันตามความ
สนใจ เพื่อร่วมท ากิจกรรมในการส่งเสริม
การปูองกันการทุจริต และบริหารงาน
อย่างโปร่งใส โดยมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ ๑ และจัดท า
สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม  

กลยุทธ์ที่ ๒. สร้างกลไกการ
ปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

รวมกลุ่มส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริต และบริหารงานอย่าง
โปร่งใส  

     ๑.ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรได้
รวมกลุ่มกันตามความสนใจ เพ่ือร่วมท า
กิจกรรม ในการส่งเสริมการปูองกันการ
ทุจริต และบริหารงานอย่างโปร่งใส  
    ๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มจัดท าสรุป
รายงานผลการท ากิจกรรมกลุ่มเดือนละ 



๓๘ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ ครั้ง ในการส่งเสริมการปูองกันการ
ทุจริต และบริหารงานอย่างโปร่งใส และ
จัดท าสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
จ านวน ๑ เล่ม 

      จัดการความรู้ (KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่
การศึกษาในทุกระดับเก็บไว้ในคลัง
ความรู้และเผยแพร่โดยทั่วไป  
 

กลยุทธ์ที่ ๗. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการปูองกัน 
การทุจริต 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
กิจกรรมที่ ๔  
การจัดการความรู้ (KM) ของ
บุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     ๑.ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรร่วมการ
จัดการความรู้ (KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต 
     ๒.ได้องค์ความรู้ใหม่ ที่เกิดจากการ
จัดการความรู้ (KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่ม 
จ านวน ๖ เรื่อง ระดับโครงการ 
จ านวน ๕ เรื่อง ระดับการประเมิน EBIT 
จ านวน ๕ เรื่อง และการรวมกลุ่มจ านวน 
๕ เรื่อง 

๒๐,๐๐๐ 

   -จัดท าวารสาร, แผ่นพับ, สติ๊กเกอร์ 
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต  
-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
วินัยผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว

 



๓๙ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทางการต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อ ICT 
ต่าง ๆ 

    ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงาน 
ปูองกันการทุจริต 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
กิจกรรมที่ ๕  ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการท างาน  
แสดงผลงาน นิทรรศการการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน            
ของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
 
 

       ร้อยละ ๙๐ ของคณะกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างานของเขตพ้ืนที่
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมตามแบบ IIT 
, EIT และ ITA 

๗๐,๐๐๐ 

    ประกวด Best Practice จัด
นิทรรศการน าเสนอและสรุปผลการ
ด าเนินงานปูองกันการทุจริต 
 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการปูองกัน 
การทุจริต 

       ๑.ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร ร่วม
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ น าเสนอและ
สรุปผลการด าเนินงาน 
        ๒.มอบรางวัล และเกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ระดับกลุ่ม 
ระดับข้าราชการ และระดับลูกจ้าง 
ระดับละ ๓ รางวัล 
 

       สรุปผลรายงานการด าเนินงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน             

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

       จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการปูองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
จ านวน ๕ ช่องทาง 
 
 



๔๐ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
       วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปี 
๒๕๖๑ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลจัดท า
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ 

๘. การพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ.๒๐๐๓ (United 
Nations Convention 
against Corruption : 
UNCAC) 

       ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร ร่วมการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ของแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา    ปี ๒๕๖๑ เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัติการปี 
๒๕๖๒ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
เสี่ยงและผลการประเมิน ITA 

 
 



41 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการสร้างความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

กิจกรรมที่ ๑  
พัฒนาจิตสร้าง
จิตส านึก 
(เข้าค่ายคุณธรรม) 

     ๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ๘๐ 
คนได้เข้าปฏิบัติธรรมตาม
หลักสูตร ใช้เวลา ๓ วัน ๒ 
คืน มีพระสงฆ์/บุคคลที่มี
คุณวุฒิมาเป็นวิทยากร และ
สร้างกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ร่วมกันในการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
เกี่ยวกับการเบียดบังเวลา
ราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม  
สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่างเป็น
รูปธรรมให้กับ
บุคลากร   

๑๐๐,๐๐๐          - กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มส่งเสริมฯ 
- กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

และประสิทธิผลผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร  
รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า โดยมีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก
เดือน  
ผ่านเกณฑ์ประเมินใน
ภาพรวมในระดับดีขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
     ๒. ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากร ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ตนเองระดับดีขึ้นไปด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดย
ระบบออนไลน์ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

กิจกรรมที ่๒ 
รณรงค์ส่งเสริม
ป้องกันการทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

     ๑.ประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
ต่อบุคลากร และ
สาธารณชน จ านวน ๑ ครั้ง 
 

      ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

๓๐,๐๐๐          - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มเทคโนโลยฯี 

      ๒.ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากร จ านวน  ๘๐  คน 
ได้รับความรู้จากการประชุม
อบรม และเรียนรู้เพ่ิมเติม
เรื่องวินัยผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยบทเรียนออนไลน์ 
และผ่านการทดสอบความรู้
ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้

      พัฒนา
บุคลากรให้ความรู้
เรื่องวินัย 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและแนว
ทางการต่อต้านการ
ทุจริต  เสริมความรู้
ด้วยบทเรียน
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ระบบออนไลน์ในระดับดี 
ขึ้นไป ร้อยละ  ๘๐ 

ออนไลน์และ 
การประเมิน
ออนไลน์ 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

     ๑.จัดประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ครั้ง 
     ๒.ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์
มาตรการ ระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข 

      ทบทวนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
       วิเคราะห์
มาตรการ ระบบใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

๓๐,๐๐๐          - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

      ๓. สร้างระบบการ
เผยแพร่แนวทาง มาตรการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ และ
ช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
จ านวน ๕ ช่องทาง 
    ๔.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการ ประเมินความ
พึงพอใจจากผ่านระบบ
ออนไลน์ QR Code 
 

ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข 
     สร้างระบบการ
เผยแพร่แนวทาง 
มาตรการ 
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ที่
หลากหลาย 
     ประเมินความ
พึงพอใจจาก
ผู้รับบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ QR 
Code 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

รวมกลุ่มส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต 
และบริหารงานอย่าง
โปร่งใส  

     ๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรได้รวมกลุ่มกันตาม
ความสนใจ เพื่อร่วมท า
กิจกรรม ในการส่งเสริมการ
ปูองกันการทุจริต และ
บริหารงานอย่างโปร่งใส  
    ๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กลุ่มจัดท าสรุปรายงานผล
การท ากิจกรรมกลุ่มเดือนละ 
๑ ครั้ง ในการส่งเสริมการ
ปูองกันการทุจริต และ
บริหารงานอย่างโปร่งใส 
และจัดท าสรุปรายงานเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม จ านวน ๑ 
เล่ม 
 

     บุคลากรคนได้
รวมกลุ่มกันตาม
ความสนใจ เพื่อ
ร่วมท ากิจกรรมใน
การส่งเสริมการ
ปูองกันการทุจริต 
และบริหารงาน
อย่างโปร่งใส โดยมี
การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เดือนละ ๑ และ
จัดท าสรุปรายงาน
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม  
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

กิจกรรมที่ ๔  
การจัดการความรู้ 
(KM)  
ของบุคลากร มุ่งสู่
ความ 
เป็นเลิศ 

     ๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรร่วมการจัดการ
ความรู้ (KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการต่อต้านการ
ทุจริต 
     ๒.ได้องค์ความรู้ใหม่ ที่
เกิดจากการจัดการความรู้ 
(KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการต่อต้านการ
ทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับกลุ่ม จ านวน ๖ เรื่อง 
ระดับโครงการ 
จ านวน ๕ เรื่อง ระดับการ

        จัดการ
ความรู้ (KM) เรื่อง 
วินัยผลประโยชน์
ทับซ้อนและแนว
ทางการต่อต้านการ
ทุจริต สร้างองค์
ความรู้ใหม่       ที่
เหมาะสมกับบริบท
ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาในทุก
ระดับ     เก็บไว้ใน
คลังความรู้และ
เผยแพร่โดยทั่วไป  
 

๒๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศ                 
ติดตามฯ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ประเมิน EBIT จ านวน ๕ 
เรื่อง และการรวมกลุ่ม
จ านวน ๕ เรื่อง 

 -จัดท าวารสาร, แผ่นพับ, 
สติ๊กเกอร์  เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
วินัยผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการต่อต้านการ
ทุจริต  
-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ความรู้เรื่องวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการต่อต้านการ
ทุจริต ผ่านสื่อ ICT ต่าง ๆ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

กิจกรรมที่ ๕  
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ท างาน  แสดงผลงาน 
นิทรรศการการ
ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต 
 
 

       ร้อยละ ๙๐ ของ
คณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานของเขตพ้ืนที่
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ตามแบบ IIT , EIT และ ITA 

       ประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ท างานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๗๐,๐๐๐          -กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

        ๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากร ร่วมกิจกรรมการ
จัดนิทรรศการ น าเสนอและ
สรุปผลการด าเนินงาน 

    ประกวด Best 
Practice 
จัดนิทรรศการ
น าเสนอและ
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

        ๒.มอบรางวัล และ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มี
ผลงานดีเด่น ระดับกลุ่ม 
ระดับข้าราชการ และระดับ
ลูกจ้าง ระดับละ ๓ รางวัล 

สรุปผลการ
ด าเนินงานปูองกัน
การทุจริต 
 

        ๓.จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานการ
ปูองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ และช่องทางอ่ืนที่
หลากหลาย จ านวน ๕ 
ช่องทาง 
 
 

       สรุปผล
รายงานการ
ด าเนินงานและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกัน ปราบปราม
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน             
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
 
 
 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

       ๔. ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากร ร่วมการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ของแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา    ปี ๒๕๖๑ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลจัดท า
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ให้
มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงและผลการ
ประเมิน ITA 

       วิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน ปี 
๒๕๖๑ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลจัดท า
แผนปฏิบัติการปี 
๒๕๖๒ 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  

 กิจกรรมพัฒนาจิตสร้างจิตส านึก (เข้าค่ายคุณธรรม) 100,000 - กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มส่งเสริมฯ 
- กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบปูองกันการทุจริต
เชิงรุก 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  

 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมปูองกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

30,000 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มเทคโนโลยฯี 

 กิจกรรมที่สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

30,000 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
 

 การจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 20,000 - กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ในการท างาน  แสดงผลงาน นิทรรศการการ
ปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 

70,000 -กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มนิเทศตดิตามฯ 
 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
250,000 

 
 
 

 
   
   ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ      ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
            (.........................................)      (.........................................) 
  ต าแหน่ง ...............................................     ต าแหน่ง ................................................................. 
 
 
 
                                                ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
                                          (........................................................) 
                                             ต าแหน่ง .......................................................... 
                                                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 


