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ค าน า 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์  ประเด็นการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2562  ภายใต้แนวทางหลัก  3  แนวทาง  ประกอบด้วย  1)  สร้างจิตส านึก  และปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต  2)  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  และ  3)  เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  คือ  ส่วนที่  1  บทน า  น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต   
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ส่วนที่  2  บริบทที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบาย  และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกล่าว  ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน  และข้อมูลชื่อโครงการ  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  และงบประมาณ 
 ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จนส าเร็จเพ่ือ
เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และ
นโยบายส าคัญ  อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

ความเป็นมา 
 ปัจจุบัน  ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป  อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ  แม้ว่าประเทศ
ไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย  มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่  มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ  หรือองค์กร
อิสระต่าง ๆ  เห็นพ้องกันว่า  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า  ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝัง
รากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย  เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
  สาเหตุของปัญหาที่พบ  คือ  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมี
อิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก  ฉะนั้น  พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่  การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์
ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก  นอกจากนี้  การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ  ปัญหาที่เกิด
จากความคิด  ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ  และปัญหาของตัวข้าราชการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ 
สวัสดิการ  จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็น
สาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ  อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล 
ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ  ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ปี 2557  
และปี  2558  ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน  38  คะแนน  ในปี  2559  ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน  
35 คะแนนในปี  2560  ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน  37  คะแนน  และในปี  2561  ประเทศไทยได้คะแนน
การประเมินลดลงเหลือ  36  คะแนน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  และก าหนดพันธกิจ  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  ให้มีมาตรฐานสากล”  
พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า  “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI)   สูงกว่าร้อยละ  50”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง   
และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์  คือ  ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริม 
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่
สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต  และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริต  มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีปัจจัยความส าเร็จ  คือมี
กระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก  สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ  มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก  คือ  เด็กและเยาวชน  ทั้งนี้  มีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ



2 
 

การทุจริต  โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้าน
ทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง  (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  โดยด าเนินการผ่านกล
ยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบ
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้  ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  ซึ่งแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  ได้จัดท าขึ้น 
บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)  ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ  
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย  4.0  โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา  พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผล 
เป็นรูปธรรมในช่วง  5  ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง  “คนไทยไม่โกง”  และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล  ของยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี  อีกด้วย  
 ทั้งนี ้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 12  มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  แผนงานที่  5.9  การสร้างกลไก  “ยับยั้ง” 
และ  “สร้างความตระหนักรู้”  เพ่ือป้องกันการทุจริต  ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา  ภายใต้กรอบแนวคิด  “โรงเรียนสุจริต”  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง  ปลูกจิตส านึก  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ  5  ประการของโรงเรียนสุจริต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต  ตระหนักใน
ความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต)  เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก  ซึ่งเป็นกลไก 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน  คร ู ผู้บริหาร  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ  5  ประการของโรงเรียนสุจริต  โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ  จ านวน  225  โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ  1  โรงเรียน)  และขยายเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส  อีกท้ังยังมีการน าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการศึกษา (Integrity  and  Transparency 
Assessment : ITA)  มาขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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และสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต   สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  ทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง  และด้านการสร้างเครือข่าย  
   เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ร่วมกับ  ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ  ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดย
ให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่  12  แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2580)  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และแผนแม่บทบูรณาการห้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ฉบับนี้    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ  อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
สภาพทั่วไปของจังหวัดพัทลุง 
  ชื่อพัทลุง  ในสมัยกอนไมไดเขียนอยางที่ปรากฏใหเห็น  จากหลักฐานบนเหรียญอีแปะพัทลุง  
พ.ศ. 2426  เขียนวา  พัททะลุง  และพัตะลุง  ในเอกสารของไทยใชตางกันมากมาย  ไดแก  พะลุง  พัดทลุง  พัทธลุง 
พัฒลุง  พัทลุง  ความหมายของชื่อเมือง  หมายถึง  เมืองชางหรือเมืองเกี่ยวเนื่องดวยชาง  ซึ่งตรงกับขอเท็จจริงหลาย 
ประการ  ค าวา  “พัด-ท-พัทธ”  ยังไมอาจทราบไดวาค าเดิมเขียนอยางไร  ทราบเพียงวาเปนค าขึ้นตน  สวนค าพ้ืนที่
เมืองที่เรียกวา  “ตะลุง”  แปลวา  เสาลามชาง  หรือไมหลักผูกชาง  ชื่อบานนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับชางมีมาก 
หรือจะเรียกวาเปน  “เมืองชาง”  ก็ได  โดยเฉพาะทางฝงตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบ  ชะรัด  ซึ่งอยูติดกับ
เทือกเขาบรรทัด  มีชางปาชุกชุม  และในต านานนางเลือดขาว  ต านานเมืองพัทลุงกลาววา  ตา  สามโม  ยายเพชร  
เปนหมอด า  หมอเฒา  นายกองชางเลี้ยงชางสงเจาพระยากรุงทองทุกป  ตอมาพระกุมารกับ  นางเลือดขาวไดรับ
มรดกเปนนายกองเลี้ยงชางสงสวย ซึ่งในปจจุบันชาวบานบางสวนยังคงนับถือ  “ตาหมอชาง”  จังหวัดพัทลุง   
มีประวัติความเปนมายาวนาน  ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร  ดังปรากฏหลักฐานจาก  การคนพบขวานหินขัดในทอง
ที่ทั่วไปหลายอ าเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่  13 - 14)  บริเวณเมืองพัทลุง  เปนแหลงชุมนุมที่ไดรับวัฒนธรรม
อินเดีย  นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  หลักฐานคนพบ  เชน  พระพิมพดินดิบ จ  านวนมากเปนรูปพระโพธิสัตวรูป
เทวดา  โดยคนพบบริเวณถ้ําคูหาสวรรค  และถ้ําเขาอกทะลุ  ตอมาในพุทธ  ศตวรรษที่  19  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
เมืองพัทลุงมีฐานะเปนเมืองชั้นตรี  ซึ่งนับวาเปนหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต  ในสมัยนั้นเมืองพัทลุง
มักจะประสบปญหาการโจมตีจากกลุมโจรสลัดมาเลยอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมโจรสลัดอาแจะอารูและ 
ยุยงคตนะ  ไดโจมตีเผาท าลายสรางความเสียหายแกเมืองพัทลุงถึง  สองครั้ง  ปญหาดังกลาวนี้เปนปจจัยหนึ่งที่ท าใหมี
การยายสถานที่ตั้งเมือง  อยูเสมอ  และก็เปนมูลเหตุหนึ่งที่ท าให  ชาวเมืองพัทลุงเปนนักตอสูที่เขมแข็ง  ในสมัยธนบุรี
และรัตนโกสินทร  ไดมีการยายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้ง  และไดยกขึ้นเปนเมืองชั้นโทในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
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พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ในชวงนี้เมืองพัทลุงมี  ผูน าส าคัญในการสรางความเจริญ และความมั่นคงให 
กับบานเมืองหลายทาน  อาทิเชน  พระยาพัทลุง  (ขุนคาง  เหล็ก)  พระยาวิชิตเสนา  (ทองขาว) พระยาอภัยบริรักษ   
(จุย จันทโรจนวงศ)  ไดปองกันเอกราชของชาติมาหลาย  ครั้ง  เชน  เมื่อสงครามเกาทัพ (พ.ศ. 2328 - 2329)   
พระมหาชวย  วัดปาลิไลย  ไดน าชาวพัทลุงตอสูปองกันการรุกรานของพมาจนไดรับความดีความชอบโปรดเกลาฯ   
ใหเปนพระยาชวยทุกขราษฎร  ชวยราชการเมืองพัทลุง  นอกจากสงครามกับพมาแลว ชาวพัทลุงยังมีบทบาทส าคัญ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ  ประเทศชาติในหัวเมืองภาคใตเพราะปรากฏอยูเสมอวาทางเมืองหลวงไดมี
ค าสั่งใหเกณฑชาวพัทลุงพรอมดวย  เสบียงอาหารไปท าสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมาลายู  เชน  กบฏไทรบุรี  
พ.ศ. 2373  และ พ.ศ. 2381  ซึ่งบทบาทดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นความส าคัญของเมืองพัทลุงทางดานการเมือง   
การปกครองและแหลงอูขาวอูน้ําในอดีตเปนอยางดี  
 ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ไดทรงโปรดเกลาฯ  
ใหมีการปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาคใหม  เปนการปกครองแบบเทศาภิบาลใน  พ.ศ. 2437  และไดประกาศ 
จัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น  เมื่อ  พ.ศ. 2439  ประกอบดวยเมืองตาง ๆ  คือ  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา 
และหัวเมืองทั้ง  7  ที่เปนเมืองปตตานีเดิม  ส าหรับเมืองพัทลุงแบงการปกครองเปน  3  อ าเภอ  คือ  อ าเภอกลางเมือง 
อ าเภออุดร  อ าเภอทักษิณ  ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยูที่ต าบลล าปา  จนกระทั่ง  พ.ศ. 2467  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจ
าอยูหัวโปรดเกลาฯ  ใหยายเมืองพัทลุงมาอยูที่บานวังเนีย ง ต าบลคูหาสวรรค  ในปจจุบัน  เพ่ือจะไดอยูใกลเสนทาง
รถไฟสะดวกในการติดตอกับเมืองตาง ๆ จากอดีตถึงปจจุบันเมืองพัทลุงไดมี  การยายเมืองหลายครั้ง  สถานที่ 
ที่เคยเปนเมืองที่ตั้งเมืองพัทลุงไดแก   
 1.  โคกเมืองแกว  ปจจุบัน  หมูที่  4  ต าบลจองถนน  อ าเภอเขาชัยสน  
 2.  บานควนแร  ปจจุบัน  หมูที่  1  ต าบลควนมะพราว  อ าเภอเมืองพัทลุง  
 3.  เขาชัยบุรี  (เขาเมืองฯ)  ปจจุบัน  คือ  ต าบลชัยบุรีอ าเภอเมืองพัทลุง  
 4.  ทาเสม็ด  ปจจุบัน  ต าบลทาเสม็ด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 5.  เมืองพระรถ  ปจจุบัน  หมูที่  1  ต าบลพญาขัน  อ าเภอเมืองพัทลุง  
 6.  บานควนมะพราว  ปจจุบัน  หมูที่  2  ต าบลพญาขัน  อ าเภอเมืองพัทลุง  
 7.  บานมวง  ปจจุบัน  หมูที่  6  ต าบลพญาขัน  อ าเภอเมืองพัทลุง  
 8.  บานโคกลุง  ปจจุบัน  หมูที่  4  ต าบลล าปา  อ าเภอเมืองพัทลุง  
 
ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดพัทลุง 

 จังหวัดพัทลุงตั้งอยูทางทิศตะวันออกของภาคใตของประเทศไทย  ระหวางละติจูดที่  7  องศา 6 
ลิปดาเหนือ  ถึง  7  องศา  53  ลิปดาเหนือ  และลองติจูดที่  99  องศา  44  ลิบดาตะวันออก  ถึง  100  องศา  26 
ลิปดาตะวันออก  หางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนตทางหลวงสายเอเชีย  ทางหลวง  (หมายเลข  41)  
เปนระยะทางประมาณ  856  กิโลเมตร  และตามเสนทางรถไฟเปนระยะทางประมาณ  846  กิโลเมตร  ความยาว
ของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใตประมาณ  83  กิโลเมตรและความกวางจาก  ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเปนระยะ
ทางประมาณ  56  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้   

 ทิศเหนือ  ติดตอกับอ าเภอชะอวด  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอ าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา   

 ทิศใต  ติดตอกับอ าเภอรัตภูมิ  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  และอ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับทะเลสาบพัทลุง-สงขลาซึ่งเปนนานน้ําติดตอกับ  อ าเภอระโนด  อ าเภอ

กระแสสินธ  อ าเภอสทิงพระ  และอ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  
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 ทิศตะวันตก ติดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเปนแนวติดตอกับอ าเภอหวยยอด อ าเภอเมือง อ าเภอนาโยง 
อ าเภอยานตาขาว  และอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
 หมู่ที่  9  ต าบลโตนดด้วน   
 อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93110   
 โทรศัพท์  06-3081-0910  
 เว็บไซต์ : https://seapt.go.th/   

อาณาเขตติดต่อ  กับจังหวัดต่าง ๆ  ดังนี้   
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  
 

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา     
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2560  ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  2560  และมีอ านาจ  หน้าที่
ดังต่อไปนี้   

1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

3.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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4.  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
5.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
8.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  

9.  ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา   

10.  ประสาน  ส่งเสริม  การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะท างานด้าน 
การศึกษา   

11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

12.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  มีส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง   
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 2 
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดังนี้   

 1.  กลุ่มอ านวยการ   
2.  กลุ่มนโยบายและแผน 
3.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
6.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

                   10.  กลุ่มกฎหมายและคดี 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 1.  จ านวนบุคลากรในสังกัด  
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 
1. สายงานบริหาร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 24 
 คศ.2 ช านาญการ 2 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ - 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 14 
 คศ.2 ช านาญการ 11 

รวมสายงานบริหาร 52 
2. สายงานสอน 
 คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 518 
 คศ.2 ช านาญการ 216 
 คศ.1  113 
 ครูผู้ช่วย  126 

รวมสายงานสอน 974 
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ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 
3. สายงานสนับสนุนการสอน 
3.1 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ช านาญการ - 
ช านาญงาน 1 

3.2 ลูกจ้างประจ า 31 
3.3 พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้างชั่วคราว 

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ  
(8,180 อัตรา) 

3 

ครูสาขาขาดแคลน - 
บุคลากรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - 
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 2 
ครูและบุคลากรโรงเรียนโครงการพระราชด าริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

- 

พนักงานราชการ 1 
ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 12 
ธุรการ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) 12 
นักการภารโรง 5 
ครูประจ าการนักเรียนพักนอน - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 6 

รวมสายสนับสนุนการสอน 73 
รวมทั้งสิ้น 1,099 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565  
ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนข้าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1)  5 
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)  12 
ครู (ช่วยราชการ) - 
ลูกจ้างประจ า - 
พนักงานราชการ 8 
ลูกจ้างรายเดือน (งบ สพฐ.) - 
ลูกจ้างรายเดือน (งบส านักงาน)  9 

รวมทั้งสิ้น 37 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน  ป.ป.ช.  แล้ว  ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : 
ITA)  ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560  (ITA  Awards)  ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความส าเร็จ  โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  
225  เขต  มาอย่างต่อเนื่อง 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 -2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์  โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ  ITA  Online  เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูล  รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง  (Real-time  system)  และ
การประเมินมีประสิทธิภาพ  ลดภาระงานด้านเอกสาร  (Paperless)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการ
ประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล  ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  เข้าสู่ปีที่  6  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน  ลดความ
ยุ่งยาก  ซับซ้อน  ในการน าเข้าข้อมูล  และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากนี้  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ตัวชี้วัดที่  6.4  การก ากับดูแลการทุจริต  ในส่วนของการประเมิน
การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  นั้น  ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ของประเทศไทยได้อย่างเป็น
รูปธรรม  โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย  เรื่อง  แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี้ การรับรู้การทุจริต  
(CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International)  น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  ประกอบ
กับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม  การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม  และการ
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  
ความโปร่งใสและการทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
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เกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่
จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน  CPI  ของประเทศไทยในระยะยาวได้  โดย
จ าแนกออกเป็น  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่     
 1)  การปฏิบัติหน้าที่ 
 2)  การใช้งบประมาณ 
 3)  การใช้อ านาจ 
 4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6)  คุณภาพการด าเนินงาน 
 7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8)  การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9)  การเปิดเผยข้อมูล 
      10)  การป้องกันการทุจริต 

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  จ าแนกออกเป็น  3  เครื่องมือ  ดังนี้ 
 1.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Integrity  &  Transparency  Assessment : IIT)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในงานของ
ตนเอง  ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  การใช้งบประมาณ  การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 2.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External  Integrity  and  Transparency   
Assessment : EIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3.  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity  and  Transparency   
Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  และการป้องกันการทุจริต 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ในภาพรวมระดับประเทศได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  92.65  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ  A  โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  98.12  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  คือ  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  85.41   

 1.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  (ยังไม่ได้ด าเนินการประเมินเมื่อปีงบประมาณ  2564  เพราะเพ่ิงแยกออกมาจาก  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช) 

 1.3  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  (ยังไม่ได้ด าเนินการประเมินเมื่อปีงบประมาณ  2564  เพราะเพ่ิงแยกออกมาจาก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช) 
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 1.4  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  (ยังไม่ได้ด าเนินการประเมินเมื่อปีงบประมาณ  2564  เพราะเพ่ิงแยกออกมาจาก  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช)  แต่เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  เป็นรายตัวชี้วัด  ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหนังสือรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เรียงตามล าดับ
คะแนนได้  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนน ระดับคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 100 100 AA 
ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที ่ 100 99.93 AA 
ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  100 99.35 AA 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน 100 99.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ 100 98.71 AA 

ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 100 98.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 97.18 AA 

ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 100 96.29 AA 

ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 96.95 AA 
ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 100 92.14 A 

 
 คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very  Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Exxtremely  Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
 การน าผลการประเมิน  ITA  ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นรายตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  (มีคะแนนต่ า
กว่าร้อยละ  85)  ไม่มี 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  1.  ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนบูรณาการป้องกัน  ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทบทวนข้อมูลและบริบทต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  2.  จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยใช้กรอบแนวทาง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  3.  เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  4.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
  5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
  6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ที่ได้รับความเห็นชอบ 
  7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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ส่วนที่  2  บริบทที่เกี่ยวขอ้ง 
 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความรุนแรง  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม  ทั้งนี้  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน  
ดังนั้น  สาระส าคัญที่มีความเชี่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  มี  ดังนี้ 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
 2.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี 
 3.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 5.  โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  (Thailand  4.0) 
 6.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 7.  นโยบายรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 8.  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
 สาระส าคัญทั้ง  8  ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานสและการบูรณาการด้านต่อต้าน
การทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560  ก าหนดในหมวดที่  4  หน้าที่ของประชาชน 
ชาวไทยว่า  “...บุคคลมีหน้าที่  ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต  และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  ถือได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน  นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่  5  หน้าที่ของรัฐว่า  “รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและขยัดการทุจริต  และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว
กัน  เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต  หรือฃี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตาม  
ที่กฎหมายบัญญัติ”  การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  มีประสิทธิภาพที่
ส าคัญ  คือ  ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือ
กระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้ง  หรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  การที่รัฐธรรมนูญได้ให้
ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล  มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม  บังคับหรือชี้น า
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ  รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  จึงได้มีความ
พยายามที่จะแสดงให้เป็นอย่งชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรม  จริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะที่  20  ปี  เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก  เพื่อเป็นกรอบการ
ก าหนดนโยบาย  ทิศทางการพัฒนา  การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  การจัดสรรงบประมาณ  ฯลฯ  ดังนั้น  ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ  ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ  (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ  20  ปี)  และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  5  ปี  เพ่ือให้ บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2580)  ดังนี้ 
 1.  ด้านความม่ันคง 
 (1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 (2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัคคอร์รัปชัน   
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 (3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4)  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลย 
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 (2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน  และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะ  ผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา  SMEs  สู่สากล 
 (4)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 (5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวิจัย  และพัฒนา 
 (6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ฯลฯ 
 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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 (2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 (3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข้.ของชุมชน 
 (5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1)  จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2)  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (3)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง  เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา  ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1)  การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงาน  ภาครัฐ  ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6)  ให้ทุนสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (7)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (8)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
ประเทศ  โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก  และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว  ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิด
ความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิม
มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต  สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน  ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  คือ  การรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต  
ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ  โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก  ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความ



16 
 

เสียหายอย่างร้ายแรง  จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  เป็นกรอบในการจัดท า  โดยแผนแม่บทฯ  มี  2  แนวทางการ
พัฒนาหลัก  ดังนี้   
 (1)  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม  “คน”  โดยการปลูกฝัง 
วิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป  “คนรุ่นใหม่”  ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลัง
ร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ  “ระบบ”  โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วงานภาครัฐมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงาน  เท่าทันพลวัตรของการทุจริต  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  แจ้งข้อมูล  
และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 (2)  การปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว  เฉียบขาด  
เป็นธรรม  และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการรทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต  
ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ  20  ปี  โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต  เป็น
เป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ  ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ในปี  พ.ศ.  2580  อยู่ในอันดับ  1  ใน  20  ของโลก 
   

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

                        2.3  กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

                        2.4  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

                        2.5  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                        2.3  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
                        4.1  การรักษาความสงบภายในประเทศ 

  4.1.4  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                        4.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4.6.1  ประชาชนและภาคีต่าง ๆ  ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 4.6.2  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 4.6.3  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด        

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
    4.6.4  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

คือ  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น  รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคม  ชุมชน  ประชาชน และภาคีต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต  และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้  2  แผน  คือ 

1.  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ  20  ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า  ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ  มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ  ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว  ยังเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม  ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่

ต่ ากว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  32

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ากว่า  62 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  20 
และ/หรือ
ได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  

73 คะแนน 
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ความละอายต่อตนเองและสังคม  และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า  รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น  ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น   เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์  โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม  ในอนาคต  20  ปีข้างหน้า  การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง  ซับซ้อน  และยากแก่การ 
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น  อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัต
ของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น   แต่สภาวะทางสังคมที่
ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น  จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง  ส่งผลให้กระบวนการ
ป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ  โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ  
ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของ
สังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร  โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ชุมชนและประชาชน  
และเครือข่ายต่าง ๆ  สอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความ
เหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้าง
พลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส  และเป็นธรรม  นอกจากนี้  ต้องก าหนดให้มีการ
ลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต    

1.1  แนวทางการพัฒนา 
1)  ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม  “คน” 
โดยการ  “ปลูก”  และ  “ปลุก”  จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน  สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม  มีความละอายต่อการกระท าความผิด  ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต  และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป  “พลเมืองไทยในอนาคต”  ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น  สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย  และเคารพกฎหมาย  
 2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  ถูกต้องเป็นธรรม  ไม่คด
โกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
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รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 3)  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน   
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม  เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน  เด็ก เยาวชน   
และสังคมโดยรวม  โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว  ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทาง
จริยธรรมด้วย  มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มี
คุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 
 4)  ปรับ  “ระบบ”  เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน  และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  โดยการพัฒนา
เครื่องมือ  เพ่ือสร้างความโปร่งใส  มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ  ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต  และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน  ขั้นระหว่างการด าเนินงาน  และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

 5)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่  เช่น  การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ  ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้   ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ 
ของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ   
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์  กติกา  กระบวนการ  ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล  รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ  สร้างความโปร่งใส  และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน   
ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการ
ภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง  และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว  โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 80  
(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูก
ชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ากระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 
2.  แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย  การบังคับใช้กฎหมายและการ
ด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี 
และลงโทษ  ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี  
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2.1  แนวทางการพัฒนา  
 1)  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย  เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน  รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

 2)  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล  มีประสิทธิภาพ  และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน  อาทิ  การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน
กันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว  การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย  ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอ บ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น  รวมทั้งการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร เอกชนในระดับนานาชาติ  เพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต  และอาชญากรรมข้ามชาติ 

 3)  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง  ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน  การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ  ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 - 2564)  ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ  แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม  วัฒนธรรม  วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก  มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน  ต่อโอกาส
และการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาค
ส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน  เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชกา ร และนักธุรกิจออกจากกัน  ทั้งนี้ การ
บริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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  โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
จิ ตสาธารณะ ยึ ดประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นที่ ตั้ งมี ความซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต  มี วิ นั ย  มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร รม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท ์(Harmony)  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ 

ร่วมมือจากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน 

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย  
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรดา้นการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  
จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวทีจ่ะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. 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 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ปราบปรามการทุจริต และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ 
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง  
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่ างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
  นโยบายรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้แถลงนโยบานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562  รวมนโยบายหลัก  12  ด้าน 
  ด้านที่  12  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกระบวนการยุติธรรม 
  แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวตักรรมที่
ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ  พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  สุจริต  
ถูกต้อง  ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ) 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา  ก าหนดให้มีการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัยทุกด้าน  โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  ตระหนักถึงพหุปัญญา  ของมนุษย์ที่หลากหลาย  มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ  ที่จ าเป็นของโลกอนาคต  สามารถแก้ปัญหา  
ปรับตัว  สื่อสาร  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  มีวินัย  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  มีความรับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
นโยบายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  โดยก าหนดจุดเน้นที่  6  การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการมุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตกิารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

กิจกรรม   เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูใ้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม   บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ได ้

ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธ
กิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าป ระสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาพัทลุง  ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง   
ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และชุมชน 

2.  เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็ง 

และมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง     
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จ านวน  39  คน   

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม  ค่านิยม  
สุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ITA  

รอ้ยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ร้อยละของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  

ร้อยละ 85 1,000          กลุ่ม
อ านวยการ 

2. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี  ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 -  การเคารพธงชาติ 
 -  การสวดมนต์ประกอบฺพิธี
ทางศาสนา 
 - กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจรติ/
แสดงออกเชิงสัญลักษณ ์
 -  จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
การพัฒนาส่วนราชการหรือ
สวนสาธารณะ 
 

ร้อยละของบุคลากร
มีจิตส านึกและ
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมี
คุณธรรม  

ร้อยละ 100 -          กลุ่ม
อ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3.  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่คณะท างานและ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดการ
ประเมิน  ITA 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ  

ร้อยละ 90 19,760          กลุ่ม
อ านวยการ 

4.  อบรมเสรมิสร้างความรู้
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมาภิบาล  สร้าง
คุณลักษณะความสุจริตสู่บุลา
กรในองค์กรตามแนวทางเขต
สุจรติ  บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต  มีจิตส านึกสาธารณะ  
รู้จักแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการ
ทุจริต  มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต  มี
จิตส านึก  
สาธารณะและ
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 90 25,600          กลุ่ม
อ านวยการ 

5. การถอดบทเรียน  Best  
Practice 

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
การบูรณาการและ

ช้ิน 2 3,640          กลุ่ม
อ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

มีความเช่ือมโยงกัน 
ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิ 
ให้เกิดนวัตกรรม 

รวม 50,000           
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (Impact) 
  1.  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้ม
แข้.และเท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริต 

3.  ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ของประเทศไทยมี 
แนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10.  การติดตามประเมินผล  
  1.  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
  2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้วยวิธีการออนไลน์  
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
  3.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

วิสัยทัศน์   “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  มีความเป็นไทย  
               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก 
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  

๒.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึง และเท่าเทียม  

3.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที ่ 21  

5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น มีความเป็นมืออาชีพปรับตัว 
ได้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี  

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานตาม  
หลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์(Goal)  
เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย 
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการ  
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  

3.  ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองใน 
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ รับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

4.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษที่  21  ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถวางแผนในการศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า  

5.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  

6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งม่ัน มีความเป็นมืออาชีพ  
ปรับตัวได้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  

7.   ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาเป็นองค์กรแห่ งนวัตกรรม มีคุณภา พตามมาตรฐาน                    
โดยยึดหลัก   ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี  1  ปลูกฝังวิธีคิด  ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 1.  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50) 
 2.  ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50) 
 3.  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (ITA  Online)  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(บาท) 

1.  บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม  จรยิธรรม   
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

1)  ประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1)  ประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัตเิกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ  เพื่อให้บุคลากร
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล  และ
นโยบายกระทรวง  ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัต ิ

- 

 2)  ปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ด าเนินงาน 

1)  ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ  
“การกระท าท่ีถือเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
- การสร้างความรับรูเ้รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

25,600 

 3)  ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี  
เพื่อสาธารณแบ่งปัน  ลด
ความเห็นแก่ตัว  โดยยึดหลัก
พอเพียง  มีวินัย  สุจริต  จิต
สาธาระ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกบัคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(บาท) 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามผีลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณค์อร์รัปชัน  
(CPI)  ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

1)  พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1)  พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  (ITA)   
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการเปดิเผยข้อมูล  
(Open  Data)  ประจ าปี  
2565 
-  การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

1)  ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  (ITA) 

19,760 

 2)  ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันแล
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบสู่การปฏบิัต ิ

2)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจ าปี  2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  2565 

1,000 

3.  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามี  
Best  Practice 

1)  พัฒนารูปแบบ  
วิธีการ  เนื้อหา 
สาระและช่องทางให้
เหมาะสม  
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1)  การถอดบทเรียน  Best  
Practice 

หน่วยงานมี  Best  
Practice   

3,640 



50 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

1.  การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ของส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา  
ประจ าปี
งบประมาณ  
2565 

ร้อยละ
ของ
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มี
แผนปฏิบัติ
การ
ป้องกัน
การทุจริต  

ร้อยละ  
85 

1,000          กลุ่ม
อ านวยการ 

2. กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนเป็นคน
ดี  ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 -  การเคารพธง
ชาติ 
 -  การสวดมนต์
ประกอบฺพิธีทาง
ศาสนา 
 - กล่าวค า
ปฏิญญาเขต
สุจรติ/แสดงออก
เชิงสัญลักษณ ์
 -  จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์
การพัฒนาส่วน
ราชการหรือ
สวนสาธารณะ 
 

ร้อยละ
ของ
บุคลากรมี
จิตส านึก
และ
ประพฤติ
ตนเป็น
พลเมืองดี
มีคุณธรรม  

ร้อยละ  
100 

-          กลุ่ม
อ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

3.  ประชุม
ช้ีแจงสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจแก่
คณะท างาน
และ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดการ
ประเมิน  ITA 

ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษามี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ  

ร้อยละ  
90 

19,760          กลุ่ม
อ านวยการ 

4.  อบรม
เสรมิสร้าง
ความรู้ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม  
และธรรมาภิ
บาล  สร้าง
คุณลักษณะ
ความสุจริตสู่
บุลากรใน
องค์กรตาม
แนวทางเขต
สุจรติ  
บุคลากรมี
ความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกัน
การทุจริต  มี
จิตส านึก
สาธารณะ  
รู้จักแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 

ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
เกิดความ
ตระหนักรู้
ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต  มี
ค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก  
สาธารณะ
และสามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ  
90 

25,600          กลุ่ม
อ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

5. การถอด
บทเรียน  
Best  
Practice 

จ านวน
ผลงาน/
นวัตกรรม
การ
ปฏิบัติงานท่ี
มีการบูรณา
การและมี
ความ
เชื่อมโยงกัน 
ในการ
สนับสนุน
และส่งเสรมิ 
ให้เกิด
นวัตกรรม 

1  ช้ิน 3,640          กลุ่ม
อ านวยการ 

รวม 50,000           

  



53 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  (ด้านป้องกันการ

ทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปลูกฝังวิธีคิด  ปลุก
จิตส านึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์ส
สุจริต 
 

1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

1,000 กลุ่มอ านวยการ 

รวมกิจกรรมที่  1 1,000  
 2. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัตตินเป็นคนดี  

ตามระบอบประชาธิปไตย 
 -  การเคารพธงชาติ 
 -  การสวดมนต์ประกอบฺพิธีทางศาสนา 
 - กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจรติ/แสดงออกเชิง
สัญลักษณ ์
 -  จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์การพัฒนาส่วน
ราชการหรือสวนสาธารณะ 

- กลุ่มอ านวยการ 

รวมกิจกรรมที่  2 -  
 3.  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

คณะท างานและผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัดการ
ประเมิน  ITA 

19,760 กลุ่มอ านวยการ 

รวมกิจกรรมที่  3 19,760  
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แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  (ด้านป้องกันการ

ทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 4.  อบรมเสรมิสร้างความรู้ด้านคณุธรรม  
จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  สรา้ง
คุณลักษณะความสุจริตสู่บุลากรในองค์กร
ตามแนวทางเขตสุจรติ  บุคลากรมคีวาม
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต  มี
จิตส านึกสาธารณะ  รูจ้ักแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

25,600 กลุ่มอ านวยการ 

รวมกิจกรรมที่  4 25,600  
 5. การถอดบทเรียน  Best  Practice 3,640 กลุ่มอ านวยการ 

รวมกิจกรรมที่  5 3,640  
รวมทั้งสิ้น 50,000  

 
 

       ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                 ผู้เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ 
                                  (นางสาวเกศรัศมิ์  เหมะจุฑา)                          
(นางสุกัญญา  ศิริชุม) 
                     ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  นักจัดการงานทั่วไป    รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ  (สพฐ.) 
                                                                                         (................................................................) 
                                                                          ต าแหน่ง  ................................................................... 
                                                                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐา 




