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ค าน า 
  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปี  รอบ  6  เดือน  ฉบับนี้  จัดท ำ

ขึ้นเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3  
(พ.ศ.  2560 – 2564)  โดยเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  ประเด็น
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ ำปีงบประมำณ  พงศ.  2562  ภำยใต้แนวทำงหลัก  3  
แนวทำงประกอบด้วย  (1)  สร้ำงจิตส ำนึก  และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต  2)  สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต  และ  3)  
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  มีข้อจ ำกัดหลำยประกำร  จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนินงำนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ด้วย 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

ความเป็นมา 
 ปัจจุบัน  ปัญหำกำรคอร์รัปชันถือได้ว่ำเป็นปัญหำใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำง ๆ  ทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหำนี้ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะหมดไป  อีกท้ังยังทวีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกขึ้นเรื่อย ๆ  แม้ว่ำประเทศ
ไทยจะก้ำวเข้ำสู่ควำมทันสมัย  มีระบบกำรบริหำรรำชกำรสมัยใหม่  มีกำรรณรงค์จำกองค์กรของรัฐ  หรือองค์กร
อิสระต่ำง ๆ  เห็นพ้องกันว่ำ  กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่น ำไปสู่ควำมยำกจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวำงกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริง  ส ำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทรำบกันทั่วไปว่ำ  ปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นปัญหำส ำคัญล ำดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศเป็นอย่ำงมำก  ปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้นมำช้ำนำนจนฝัง
รำกลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอำชีพในสังคมไทย  เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมำอย่ำงยำวนำนหรือกล่ำวได้ว่ำเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
  สำเหตุของปัญหำที่พบ  คือ  กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมำตั้งแต่ดั้งเดิมและมี
อิทธิพลต่อควำมคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้ำงมำก  ฉะนั้น  พฤติกรรมกำรปฏิบัติของข้ำรำชกำรจึงไม่สอดคล้องกับ
แนวควำมคิดของกำรเป็นข้ำรำชกำรสมัยใหม่  กำรทุจริตคอรัปชันของข้ำรำชกำรด้วยควำมไม่รู้หรือด้วยควำมบริสุทธิ์
ใจ จึงยังคงปรำกฎอยู่ค่อนข้ำงมำก  นอกจำกนี้  กำรทุจริตคอร์รัปชันของข้ำรำชกำรอยู่ที่ตัวข้ำรำชกำร  ปัญหำที่เกิด
จำกควำมคิด  ควำมไม่มีประสิทธิภำพของตัวระบบ  และปัญหำของตัวข้ำรำชกำร  ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของรำยได้ 
สวัสดิกำร  จริยธรรมในกำรท ำงำนควำมคำดหวังและโอกำสในชีวิตของตัวข้ำรำชกำร กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็น
สำเหตุที่ส ำคัญที่สุดประกำรหนึ่งของกำรเกิดคอร์รัปชันในวงรำชกำร  อันน ำไปสู่กำรสูญเสียเงินรำยได้ของรัฐบำล 
ควำมไม่เสมอภำคในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรแก่ผู้ติดต่อ  ประชำชนผู้เสียภำษีไม่ได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ 
 จำกกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ปี 2557  
และปี  2558  ประเทศไทยได้คะแนนกำรประเมิน  38  คะแนน  ในปี  2559  ประเทศไทยได้คะแนนกำรประเมิน  
35 คะแนนในปี  2560  ประเทศไทยได้คะแนนกำรประเมิน  37  คะแนน  และในปี  2561  ประเทศไทยได้คะแนน
กำรประเมินลดลงเหลือ  36  คะแนน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยยังมีกำรทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควร
ไดร้ับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด  ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”  (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  และก ำหนดพันธกิจ  “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ  ให้มีมำตรฐำนสำกล”  
พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ว่ำ  “ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI)   สูงกว่ำร้อยละ  50”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง   
และมีปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์  คือ  ทุกภำคส่วนร่วมส่งเสริมกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  รวมถึงผนึกก ำลังและควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในกำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมที่น ำไปสู่
สังคมที่มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต  และมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง  คือ  สร้ำงนวัตกรรมในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  มีกลไกป้องกันกำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำร  ตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยมีปัจจัยควำมส ำเร็จ  คือมี
กระบวนกำรท ำงำนด้ำนป้องกันกำรทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่กำรท ำงำนเชิงรุก  สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงเท่ำทัน
และมีประสิทธิภำพ  มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม  
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก  คือ  เด็กและเยำวชน  ทั้งนี้  มีควำมเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ



 

การทุจริต  โดยด ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์กำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำน
ทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง  (Civic Participation) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำน
กำรทุจริต และมีควำมเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  โดยด ำเนินกำรผ่ำนกล
ยุทธ์กำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต  อีกทั้งพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบ
กำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ของประเทศไทย 
 นอกจำกนี้  ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3 
ยังมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  6  ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ  ซึ่งแผนพัฒนำฯ  ฉบับที่  12  ได้จัดท ำขึ้น 
บนพ้ืนฐำนของยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)  ถือเป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ  
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals : SDGs)  รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย  4.0  โดยก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ  พร้อมทั้งแผนงำน/โครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้เห็นผล 
เป็นรูปธรรมในช่วง  5  ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของคน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรปลูกฝัง  “คนไทยไม่โกง”  และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล  ของยุทธศำสตร์ชำติ 
20  ปี  อีกด้วย  
 ทั้งนี ้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที ่ 12  มีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  คือ  แผนงำนที่  5.9  กำรสร้ำงกลไก  “ยับยั้ง” 
และ  “สร้ำงควำมตระหนักรู้”  เพ่ือป้องกันกำรทุจริต  ที่กล่ำวถึงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
ในสถำนศึกษำ  ภำยใต้กรอบแนวคิด  “โรงเรียนสุจริต”  เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง  ปลูกจิตส ำนึก  ทักษะกระบวนกำรคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่ำงพอเพียง  มีจิตสำธำรณะ  ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ  5  ประกำรของโรงเรียนสุจริต 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในฐำนะหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบงำนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับเยำวชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพในอนำคต  ตระหนักใน
ควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  และแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  มำอย่ำงต่อเนื่องโดยด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  เพ่ือวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก  ซึ่งเป็นกลไก 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนักเรียน  คร ู ผู้บริหำร  และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้เกิดคุณลักษณะ  5  ประกำรของโรงเรียนสุจริต  โดยเริ่มพัฒนำจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ  จ ำนวน  225  โรงเรียน (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำละ  1  โรงเรียน)  และขยำยเครือข่ำยโรงเรียน
สุจริตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  ตั้งแต่ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557  จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 

 นอกจำกนี้กำรด ำเนินโครงกำรยังขยำยผลให้ครอบคลุมถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ซึ่งเป็น
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ภำยใต้กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจอย่ำงโปร่งใส  อีกท้ังยังมีกำรน ำเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐกำรศึกษำ (Integrity  and  Transparency 
Assessment : ITA)  มำขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
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และสร้ำงกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต  สอดคล้อง
แนวทำงของปฏิญญำโรงเรียนสุจริต  ทั้ง  3  ด้ำน  คือ  ด้ำนกำรป้องกัน  ด้ำนกำรปลูกฝัง  และด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย  
   เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ร่วมกับ  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติฯ  ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร  4  ปี  และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดย
ให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  ยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำต ิ ฉบับที่  12  แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2580)  และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และแผนแม่บทบูรณำกำรห้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ฉบับนี้    
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคัญ  อันจะส่งผลให้กำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง 
 

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
สภาพทั่วไปของจังหวัดพัทลุง 
  ชื่อพัทลุง  ในสมัยกอนไมไดเขียนอยำงที่ปรำกฏใหเห็น  จำกหลักฐำนบนเหรียญอีแปะพัทลุง  
พ.ศ. 2426  เขียนวำ  พัททะลุง  และพัตะลุง  ในเอกสำรของไทยใชตำงกันมำกมำย  ไดแก  พะลุง  พัดทลุง  พัทธลุง 
พัฒลุง  พัทลุง  ควำมหมำยของชื่อเมือง  หมำยถึง  เมืองชำงหรือเมืองเกี่ยวเนื่องดวยชำง  ซึ่งตรงกับขอเท็จจริงหลำย 
ประกำร  ค ำวำ  “พัด-ท-พัทธ”  ยังไมอำจทรำบไดวำค ำเดิมเขียนอยำงไร  ทรำบเพียงวำเปนค ำขึ้นตน  สวนค ำพ้ืนที่
เมืองที่เรียกวำ  “ตะลุง”  แปลวำ  เสำลำมชำง  หรือไมหลักผูกชำง  ชื่อบำนนำมเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับชำงมีมำก 
หรือจะเรียกวำเปน  “เมืองชำง”  ก็ได  โดยเฉพำะทำงฝงตะวันตกของทะเลสำบสงขลำในแถบ  ชะรัด  ซึ่งอยูติดกับ
เทือกเขำบรรทัด  มีชำงปำชุกชุม  และในต ำนำนนำงเลือดขำว  ต ำนำนเมืองพัทลุงกลำววำ  ตำ  สำมโม  ยำยเพชร  
เปนหมอด ำ  หมอเฒำ  นำยกองชำงเลี้ยงชำงสงเจำพระยำกรุงทองทุกป  ตอมำพระกุมำรกับ  นำงเลือดขำวไดรับ
มรดกเปนนำยกองเลี้ยงชำงสงสวย ซึ่งในปจจุบันชำวบำนบำงสวนยังคงนับถือ  “ตำหมอชำง”  จังหวัดพัทลุง   
มีประวัติควำมเปนมำยำวนำน  ตั้งแตสมัยกอนประวัติศำสตร  ดังปรำกฏหลักฐำนจำก  กำรคนพบขวำนหินขัดในทอง
ที่ทั่วไปหลำยอ ำเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่  13 - 14)  บริเวณเมืองพัทลุง  เปนแหลงชุมนุมที่ไดรับวัฒนธรรม
อินเดีย  นับถือพุทธศำสนำลัทธิมหำยำน  หลักฐำนคนพบ  เชน  พระพิมพดินดิบ จ  ำนวนมำกเปนรูปพระโพธิสัตวรูป
เทวดำ  โดยคนพบบริเวณถ้ํำคูหำสวรรค  และถ้ํำเขำอกทะลุ  ตอมำในพุทธ  ศตวรรษที่  19  ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ  
เมืองพัทลุงมีฐำนะเปนเมืองชั้นตรี  ซ่ึงนับวำเปนหัวเมืองหนึ่งของพระรำชอำณำจักรทำงใต  ในสมัยนั้นเมืองพัทลุง
มักจะประสบปญหำกำรโจมตีจำกกลุมโจรสลัดมำเลยอยูเสมอ  โดยเฉพำะอยำงยิ่งกลุมโจรสลัดอำแจะอำรูและ 
ยุยงคตนะ  ไดโจมตีเผำท ำลำยสรำงควำมเสียหำยแกเมืองพัทลุงถึง  สองครั้ง  ปญหำดังกลำวนี้เปนปจจัยหนึ่งที่ท ำใหมี
กำรยำยสถำนที่ตั้งเมือง  อยูเสมอ  และก็เปนมูลเหตุหนึ่งที่ท ำให  ชำวเมืองพัทลุงเปนนักตอสูที่เขมแข็ง  ในสมัยธนบุรี
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และรัตนโกสินทร  ไดมีกำรยำยสถำนที่ตั้งเมืองอีกหลำยครั้ง  และไดยกขึ้นเปนเมืองชั้นโทในรัชกำลพระบำทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟำจุฬำโลกมหำรำช  ในชวงนี้เมืองพัทลุงมี  ผูน ำส ำคัญในกำรสรำงควำมเจริญ และควำมมั่นคงให 
กับบำนเมืองหลำยทำน  อำทิเชน  พระยำพัทลุง  (ขุนคำง  เหล็ก)  พระยำวิชิตเสนำ  (ทองขำว) พระยำอภัยบริรักษ   
(จุย จันทโรจนวงศ)  ไดปองกันเอกรำชของชำติมำหลำย  ครั้ง  เชน  เมื่อสงครำมเกำทัพ (พ.ศ. 2328 - 2329)   
พระมหำชวย  วัดปำลิไลย  ไดน ำชำวพัทลุงตอสูปองกันกำรรุกรำนของพมำจนไดรับควำมดีควำมชอบโปรดเกลำฯ   
ใหเปนพระยำชวยทุกขรำษฎร  ชวยรำชกำรเมืองพัทลุง  นอกจำกสงครำมกับพมำแลว ชำวพัทลุงยังมีบทบำทส ำคัญ
ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ  ประเทศชำติในหัวเมืองภำคใตเพรำะปรำกฏอยูเสมอวำทำงเมืองหลวงไดมี
ค ำสั่งใหเกณฑชำวพัทลุงพรอมดวย  เสบียงอำหำรไปท ำสงครำมปรำบปรำมกบฏในหัวเมืองมำลำยู  เชน  กบฏไทรบุรี  
พ.ศ. 2373  และ พ.ศ. 2381  ซึ่งบทบำทดังกลำวนี้สะทอนใหเห็นควำมส ำคัญของเมืองพัทลุงทำงดำนกำรเมือง   
กำรปกครองและแหลงอูขำวอูน้ํำในอดีตเปนอยำงดี  
 ตอมำในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำเจำอยูหัว  รัชกำลที่  5  ไดทรงโปรดเกลำฯ  
ใหมีกำรปรับปรุงกำรปกครองสวนภูมิภำคใหม  เปนกำรปกครองแบบเทศำภิบำลใน  พ.ศ. 2437  และไดประกำศ 
จัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมรำชขึ้น  เมื่อ  พ.ศ. 2439  ประกอบดวยเมืองตำง ๆ  คือ  นครศรีธรรมรำช  พัทลุง  สงขลำ 
และหัวเมืองทั้ง  7  ที่เปนเมืองปตตำนีเดิม  ส ำหรับเมืองพัทลุงแบงกำรปกครองเปน  3  อ ำเภอ  คือ  อ ำเภอกลำงเมือง 
อ ำเภออุดร  อ ำเภอทักษิณ  ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยูที่ต ำบลล ำปำ  จนกระทั่ง  พ.ศ. 2467  พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำเจ
ำอยูหัวโปรดเกลำฯ  ใหยำยเมืองพัทลุงมำอยูที่บำนวังเนีย ง ต ำบลคูหำสวรรค  ในปจจุบัน  เพ่ือจะไดอยูใกลเสนทำง
รถไฟสะดวกในกำรติดตอกับเมืองตำง ๆ จำกอดีตถึงปจจุบันเมืองพัทลุงไดมี  กำรยำยเมืองหลำยครั้ง  สถำนที่ 
ที่เคยเปนเมืองที่ตั้งเมืองพัทลุงไดแก   
 1.  โคกเมืองแกว  ปจจุบัน  หมูที่  4  ต ำบลจองถนน  อ ำเภอเขำชัยสน  
 2.  บำนควนแร  ปจจุบัน  หมูที่  1  ต ำบลควนมะพรำว  อ ำเภอเมืองพัทลุง  
 3.  เขำชัยบุรี  (เขำเมืองฯ)  ปจจุบัน  คือ  ต ำบลชัยบุรีอ ำเภอเมืองพัทลุง  
 4.  ทำเสม็ด  ปจจุบัน  ต ำบลทำเสม็ด  อ ำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
 5.  เมืองพระรถ  ปจจุบัน  หมูที่  1  ต ำบลพญำขัน  อ ำเภอเมืองพัทลุง  
 6.  บำนควนมะพรำว  ปจจุบัน  หมูที่  2  ต ำบลพญำขัน  อ ำเภอเมืองพัทลุง  
 7.  บำนมวง  ปจจุบัน  หมูที่  6  ต ำบลพญำขัน  อ ำเภอเมืองพัทลุง  
 8.  บำนโคกลุง  ปจจุบัน  หมูที่  4  ต ำบลล ำปำ  อ ำเภอเมืองพัทลุง  
 
ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดพัทลุง 

 จังหวัดพัทลุงตั้งอยูทำงทิศตะวันออกของภำคใตของประเทศไทย  ระหวำงละติจูดที่  7  องศำ 6 
ลิปดำเหนือ  ถึง  7  องศำ  53  ลิปดำเหนือ  และลองติจูดที่  99  องศำ  44  ลิบดำตะวันออก  ถึง  100  องศำ  26 
ลิปดำตะวันออก  หำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมเสนทำงรถยนตทำงหลวงสำยเอเชีย  ทำงหลวง  (หมำยเลข  41)  
เปนระยะทำงประมำณ  856  กิโลเมตร  และตำมเสนทำงรถไฟเปนระยะทำงประมำณ  846  กิโลเมตร  ควำมยำว
ของจังหวัดจำกทิศเหนือไปทิศใตประมำณ  83  กิโลเมตรและควำมกวำงจำก  ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเปนระยะ
ทำงประมำณ  56  กิโลเมตร  มีอำณำเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้   

 ทิศเหนือ  ติดตอกับอ ำเภอชะอวด  อ ำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  และอ ำเภอระโนด
จังหวัดสงขลำ   

 ทิศใต  ติดตอกับอ ำเภอรัตภูมิ  อ ำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลำ  และอ ำเภอควนกำหลง  จังหวัดสตูล  
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 ทิศตะวันออก  ติดตอกับทะเลสำบพัทลุง-สงขลำซึ่งเปนนำนน้ํำติดตอกับ  อ ำเภอระโนด  อ ำเภอ
กระแสสินธ  อ ำเภอสทิงพระ  และอ ำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลำ  

 ทิศตะวันตก ติดเทือกเขำบรรทัด ซึ่งเปนแนวติดตอกับอ ำเภอหวยยอด อ ำเภอเมือง อ ำเภอนำโยง 
อ ำเภอยำนตำขำว  และอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง   
 หมู่ที่  9  ต ำบลโตนดด้วน   
 อ ำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93110   
 โทรศัพท์  06-3081-0910  
 เว็บไซต์ : https://seapt.go.th/   

อาณาเขตติดต่อ  กับจังหวัดต่ำง ๆ  ดังนี้   
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ ำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ ำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลำ  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ ำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลำ  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ ำเภอนำโยง  จังหวัดตรัง  
 

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  เป็นหน่วยงำนภำครัฐสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ     
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ. 2560  ประกำศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกำยน  2560  และมีอ ำนำจ  หน้ำที่
ดังต่อไปนี้   

1. จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับ 
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น   

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่ 
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กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับ  ตรวจสอบ  ติดตำมกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว   

3.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
4.  ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
5.  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
6.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด 

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
7.  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
8.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร  และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  

9.  ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัย  และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ   

10.  ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนด้ำน 
กำรศึกษำ   

11.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชน  และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

12.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ  มีส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง   
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ. 2560  ประกำศ ณ  วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 และฉบับที่ 2 
ประกำศ ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561 ดังนี้   

 1.  กลุ่มอ ำนวยกำร   
2.  กลุ่มนโยบำยและแผน 
3.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.  กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  
5.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
6.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
7.  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
8.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
9.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 

                   10.  กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 1.  จ านวนบุคลากรในสังกัด  
ตารางท่ี  1  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 

ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 
1. สายงานบริหาร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชำญ 1 
 คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 24 
 คศ.2 ช ำนำญกำร 2 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชำญ - 
 คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 14 
 คศ.2 ช ำนำญกำร 11 

รวมสายงานบริหาร 52 
2. สายงานสอน 
 คศ.4 เชี่ยวชำญ 1 
 คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 518 
 คศ.2 ช ำนำญกำร 216 
 คศ.1  113 
 ครูผู้ช่วย  126 

รวมสายงานสอน 974 
3. สายงานสนับสนุนการสอน 
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ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 
3.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

ช ำนำญกำร - 
ช ำนำญงำน 1 

3.2 ลูกจ้ำงประจ ำ 31 
3.3 พนักงำนรำชกำร/ 
อัตรำจ้ำงชั่วครำว 

ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤติ  
(8,180 อัตรำ) 

3 

ครูสำขำขำดแคลน - 
บุคลำกรวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ - 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (Lab Boy) 2 
ครูและบุคลำกรโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริและ
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 

- 

พนักงำนรำชกำร 1 
ธุรกำร (โครงกำรคืนครูให้นักเรียน) 12 
ธุรกำร (นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร) 12 
นักกำรภำรโรง 5 
ครูประจ ำกำรนักเรียนพักนอน - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 6 

รวมสายสนับสนุนการสอน 73 
รวมทั้งสิ้น 1,099 

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 25 มีนำคม 2565  
 
ตารางท่ี  2  แสดงจ ำนวนข้ำรำชครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน จ านวน (คน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 2 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 38 ค (1)  5 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 38 ค (2)  12 
ครู (ช่วยรำชกำร) - 
ลูกจ้ำงประจ ำ - 
พนักงำนรำชกำร 8 
ลูกจ้ำงรำยเดือน (งบ สพฐ.) - 
ลูกจ้ำงรำยเดือน (งบส ำนักงำน)  9 

รวมทั้งสิ้น 37 
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ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ณ วันที่ 8 เมษำยน 2565 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน  ป.ป.ช.  แล้ว  ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : 
ITA)  ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  2560  (ITA  Awards)  ในฐำนะหน่วยงำนที่ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบ
ควำมส ำเร็จ  โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จ ำนวน  
225  เขต  มำอย่ำงต่อเนื่อง 

 ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560 -2564  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้พัฒนำ
นวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรู ปแบบ
ออนไลน์  โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ  ITA  Online  เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล  รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง  (Real-time  system)  และ
กำรประเมินมีประสิทธิภำพ  ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร  (Paperless)  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำร
ประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล  ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง  เข้ำสู่ปีที่  6  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน  ลดควำม
ยุ่งยำก  ซับซ้อน  ในกำรน ำเข้ำข้อมูล  และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจำกนี้  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ตัวชี้วัดที่  6.4  กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต  ในส่วนของกำรประเมิน
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย 

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

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  นั้น  ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำร
ยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม  โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย  เรื่อง  แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนี้กำรรับรู้กำรทุจริต  
(CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ควำมโปร่งใสนำนำชำติ  (Transparency  International)  น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  ประกอบ
กับกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม  กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม  และกำร
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  
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ควำมโปร่งใสและกำรทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่
จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ  และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน  CPI  ของประเทศไทยในระยะยำวได้  โดย
จ ำแนกออกเป็น  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่     
 1)  กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2)  กำรใช้งบประมำณ 
 3)  กำรใช้อ ำนำจ 
 4)  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 5)  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6)  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7)  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 8)  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9)  กำรเปิดเผยข้อมูล 
      10)  กำรป้องกันกำรทุจริต 

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน  จ ำแนกออกเป็น  3  เครื่องมือ  ดังนี้ 
 1.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Integrity  &  Transparency  Assessment : IIT)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในงำนของ
ตนเอง  ในตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรใช้งบประมำณ  กำรใช้อ ำนำจ  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  และกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต 
 2.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External  Integrity  and  Transparency   
Assessment : EIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกท่ีมีต่อหน่วยงำนที่ประเมินใน
ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 
 3.  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity  and  Transparency   
Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน  เพื่อให้
ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้  ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล  และกำรป้องกันกำรทุจริต 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.1  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ออนไลน์ในภำพรวมระดับประเทศได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  92.65  ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  A  โดยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่  ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  98.12  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  คือ  ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  85.41   

 1.2  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง  (ยังไม่ได้ด ำเนินกำรประเมินเมื่อปีงบประมำณ  2564  เพรำะเพ่ิงแยกออกมำจำก  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช) 
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 1.3  ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  (ยังไม่ได้ด ำเนินกำรประเมินเมื่อปีงบประมำณ  2564  เพรำะเพ่ิงแยกออกมำจำก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช) 

 1.4  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง  (ยังไม่ได้ด ำเนินกำรประเมินเมื่อปีงบประมำณ  2564  เพรำะเพ่ิงแยกออกมำจำก  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช)  แต่เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เป็นรำยตัวชี้วัด  ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช  ผู้รับบริกำรหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช  และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมหนังสือรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  เรียงตำมล ำดับ
คะแนนได้  ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต 100 100 AA 
ตัวชี้วัดที่  1  กำรปฏิบัติหน้ำที ่ 100 99.93 AA 
ตัวชี้วัดที่  4  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  100 99.35 AA 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 100 99.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  3  กำรใช้อ ำนำจ 100 98.71 AA 

ตัวชี้วัดที่  2  กำรใช้งบประมำณ 100 98.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 100 97.18 AA 

ตัวชี้วัดที่  8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 100 96.29 AA 

ตัวชี้วัดที่  5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 100 96.95 AA 
ตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 100 92.14 A 

 
 คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่ำน 
A Very  Good 85.00 – 94.99 ผ่ำน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่ำน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่ำน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่ำน 
E Exxtremely  Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่ำน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่ำน 
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การน าผลการประเมิน  ITA  ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำพัทลุง  เป็นรำยตัวชี้วัด  พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  (มีคะแนนต่ ำ
กว่ำร้อยละ  85)  ไม่มี 

 
 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  มีแนวทำงและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  1.  ศึกษำยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนบูรณำกำรป้องกัน  ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทบทวนข้อมูลและบริบทต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  2.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  โดยใช้กรอบแนวทำง 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
  3.  เสนอแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
  4.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
  5.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโอนจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
  6.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565  ที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
  7.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับ 
กำรโอนจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมช่องทำงและระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
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ส่วนที่  2  บริบทที่เกี่ยวขอ้ง 
 ส ำหรับประเทศไทยได้ก ำหนดทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และควำมรุนแรง  รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำร
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม  ทั้งนี้  ส ำนักงำน  ป.ป.ช.  ในฐำนะองค์กรหลักด้ำนกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  รวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเข้ำกับทุกภำคส่วน  
ดังนั้น  สำระส ำคญัที่มีควำมเชี่อมโยงกับทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ที่ส ำนักงำน  ป.ป.ช.  มี  ดังนี้ 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  2560 
 2.  ยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20  ปี 
 3.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 5.  โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  (Thailand  4.0) 
 6.  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 7.  นโยบำยรัฐบำล  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ  ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
 8.  นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  (นำยณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
 สำระส ำคัญทั้ง  8  ด้ำนจะเป็นเครื่องมือชี้น ำทิศทำงกำรปฏิบัติงำนสและกำรบูรณำกำรด้ำนต่อต้ำน
กำรทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560  ก ำหนดในหมวดที่  4  หน้ำที่ของประชำชน 
ชำวไทยว่ำ  “...บุคคลมีหน้ำที่  ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  ถือได้ว่ำเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นหน้ำที่ของประชำชนชำวไทยทุกคน  นอกจำกนี้ 
ยังก ำหนดชัดเจนในหมวดที่  5  หน้ำที่ของรัฐว่ำ  “รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำย
ที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภำครัฐและภำคเอกชนและจัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือ
ป้องกนัและขยัดกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัว
กัน  เพ่ือมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ต่อต้ำนกำรทุจริต  หรือฃี้เบำะแส  โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำม  
ที่กฎหมำยบัญญัติ”  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้ำงให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก  มีประสิทธิภำพที่
ส ำคัญ  คือ  ไม่เลือกปฏิบัติตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ซึ่งกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ
ต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมตำมที่กฎหมำยบัญญัติ  โดยอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ ำนำจหรือ
กระท ำกำรโดยมิชอบแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่  หรือกระบวนกำรแต่งตั้ง  หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและรัฐต้องจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงำนใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวล
จริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว  กำรที่รัฐธรรมนูญได้ให้
ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรบริหำรบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมำจำกช่วง
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้เกิดปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรบุคคล  มีกำรโยกย้ำยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม  บังคับหรือชี้น ำ
ให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติงำนโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ  รวมถึงกำรมุ่งเน้นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  2560  จึงได้มีควำม
พยำยำมที่จะแสดงให้เป็นอย่งชัดเจนว่ำต้องกำรสร้ำงประสิทธิภำพในระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรแผ่นดินและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องยืดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  และมีคุณธรรม  จริยธรรมตำมที่ก ำหนดเอำไว้ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะที่  20  ปี  เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก  
เพ่ือเป็นกรอบกำรก ำหนดนโยบำย  ทิศทำงกำรพัฒนำ  กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  กำรจัดสรรงบประมำณ  ฯลฯ  ดังนั้น  ทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตกำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำนภำครัฐ  ทุกหน่วยงำน
จะถูกก ำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ  (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ  20  ปี)  และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ  5  ปี  เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว  ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”  น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ  ในกำรที่จะ
พัฒนำคุณภำพชีวิต  สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว  และสร้ำงควำมสุขของคนไทย  สังคมมีควำมมั่นคง
เสมอภำคและเป็นธรรม  ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ  20  ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2580)  ดังนี้ 
 
 1.  ด้านความม่ันคง 
 (1)  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
 (2)  ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมม่ันคงทำงกำรเมือง  ขจัคคอร์รัปชัน   
สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม 
 (3)  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
 (4)  กำรพัฒนำระบบ  กลไก  มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ  และรักษำดุลย 
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5)  กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
 (6)  กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ  รักษำควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
 (7)  กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เก่ียวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกข้ึน 
 
 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1)  กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ  ส่งเสริมกำรค้ำ  กำรลงทุน  พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
 (2)  กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร  เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน  และส่งเสริม
เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3)  กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนำทักษะ  ผู้ประกอบกำร  ยกระดับผลิต
ภำพแรงงำนและพัฒนำ  SMEs  สู่สำกล 
 (4)  กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชำยแดน  และพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
 (5)  กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ด้ำนกำรขนส่ง  ควำมมั่นคงและพลังงำน  ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรวิจัย  และพัฒนำ 
 (6)  กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก  สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน  กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ  
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ  ฯลฯ 
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 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1)  พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2)  กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
 (3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 (4)  กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
 (5)  กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1)  สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
 (2)  พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
 (3)  มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4)  สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม  ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข้.ของชุมชน 
 (5)  พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
 
 5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1)  จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
 (2)  วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง  25  ลุ่มน้ ำ  เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
 (3)  กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4)  กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5)  กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 (6)  กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง  เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 
 6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา  ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1)  กำรปรับปรุงโครงสร้ำง  บทบำท  ภำรกิจของหน่วยงำน  ภำครัฐ  ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
 (2)  กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 (3)  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
 (4)  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5)  กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
 (6)  ให้ทุนสมัย  เป็นธรรมและเป็นสำกล 
 (7)  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 (8)  ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 จัดท ำขึ้นภำยใต้ควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำกำรทุจริตของประเทศ  ซึ่งที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ
ประเทศ  โดยได้ร่วมกันสร้ำงเครื่องมือกลไก  และก ำหนดเป้ำหมำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  ซึ่งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว  ได้สร้ำงให้ทุกภำคส่วนในสังคมเกิด
ควำมตื่นตัวและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมบทบำทและภำระหน้ำที่ของตนเองเพ่ิม
มำกขึ้น  อย่ำงไรก็ตำม  ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหำควำมรุนแรงในกำรทุจริต  สืบเนื่องมำจำกวิวัฒนำกำร
ของกำรทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน  ปัญหำกำรขำดจิตส ำนึกในกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
โดยสถำนกำรณ์ปัญหำกำรทุจริตที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน  คือ  กำรรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท ำทุจริต  
ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ  โดยเฉพำะในโครงกำรขนำดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมำณมำก  ท ำให้รัฐและประเทศชำติได้รับควำม
เสียหำยอย่ำงร้ำยแรง  จำกกำรสูญเสียงบประมำณแผ่นดินไปกับกำรทุจริตที่อำจมีควำมยำกและซับซ้อนต่อกำร
ตรวจสอบของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตจึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
 กำรจัดท ำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้
ยึดแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี  เป็นกรอบในกำรจัดท ำ  โดยแผนแม่บทฯ  มี  2  แนวทำงกำร
พัฒนำหลัก  ดังนี้   
 (1)  กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม  “คน”  โดยกำรปลูกฝัง 
วิธีคิดในกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนเพ่ือปฏิรูป  “คนรุ่นใหม่”  ให้มีจิตส ำนึกในควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้ำงพลัง
ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนำคตและกำรปรับ  “ระบบ”  โดยกำรสร้ำงนวัตกรรม
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน  เท่ำทันพลวัตรของกำรทุจริต  ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ  แจ้งข้อมูล  
และชี้เบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำน
ภำครัฐ 
 (2)  กำรปรำบปรำมกำรทุจริต  มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกระบวนกำรและกลไกกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งในด้ำนของกำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว  เฉียบขำด  
เป็นธรรม  และกำรพัฒนำปรับปรุงมำตรกำรรทำงกฎหมำยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
ให้ได้ผลและมีประสิทธิภำพ  ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะ  20  ปี  โดยใช้ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  เป็น
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรของแผนแม่บทฯ  ซึ่งได้ก ำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  
ในปี  พ.ศ.  2580  อยู่ในอันดับ  1  ใน  20  ของโลก 
   

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

                        2.3  กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง  ภำครัฐ  ภำคเอกชน  และภำคประชำชน  มีควำมพร้อม
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 

                        2.4  ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม
ระหว่ำงประเทศ 

                        2.5  กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                        2.3  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

                        4.1  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
  4.1.4  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไกที่สำมำรถป้องกันและขจัดสำเหตุของประเด็น

ปัญหำควำมม่ันคงท่ีส ำคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                        4.6  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.6.1  ประชำชนและภำคีต่ำง ๆ  ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 4.6.2  บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 4.6.3  กำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมีควำมเด็ดขำด        

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 4.6.4  กำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบแบบ
บูรณำกำร 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำยส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

คือ  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  โดยเฉพำะกำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดขึ้น  รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  มีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน   
ภำคประชำสังคม  ชุมชน  ประชำชน และภำคีต่ำง ๆ  มีส่วนร่วมในกำรสอดส่องเฝ้ำระวัง  ให้ข้อมูลแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต  และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และภำคส่วนอื่น ๆ  โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นนี้ได้ก ำหนดแผนย่อยไว้  2  แผน  คือ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดกำร
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ำกว่ำ  50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่

ต่ ำกว่ำ   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  32

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ ำกว่ำ  62 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1  ใน  20 
และ/หรือ
ได้คะแนน
ไม่ต่ ำกว่ำ  

73 คะแนน 
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1.  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ในอนำคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน  

และปรำบปรำมกำรทุจริตให้เห็นภำพในมิติด้ำนต่ำง ๆ  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ  20  ปีข้ำงหน้ำนั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐำนว่ำ  ประชำชนและสังคมจะตื่นตัวต่อกำรทุจริตให้ควำมสนใจ
ข่ำวสำรและตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตต่อประเทศ  มีกำรแสดงออกซึ่งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ ำวันและกำรแสดงออกผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  ประชำชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคม
ว่ำกำรทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจำกจะผิดกฎหมำยและท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อประเทศแล้ว  ยังเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่ได้รับกำรยอมรับทำงสังคม  ประชำชนจะมีวิธีคิดที่ท ำให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  วัฒนธรรมทำงสังคมจะหล่อหลอมให้ประชำชนจะไม่กระท ำกำรทุจริตเนื่องจำกมี  
ควำมละอำยต่อตนเองและสังคม  และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำรทุจริตอันส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดกำรรวมกลุ่มกันทำงสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภำวะกำรลงโทษทำงสังคมต่อกำรกระท ำ  รวมทั้ง
ประชำชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มข้น  ผ่ำนกระบวนกำรเลือกตั้งและกระบวนกำร
เข้ำสู่อ ำนำจของตัวแทนของประชำชนทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น  ประชำชนจะให้ควำมสนใจในกำรตรวจสอบ
รัฐบำลและนักกำรเมืองในกำรด ำเนินกำรตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองมำกขึ้น   เป็นแรงกดดันให้รัฐบำลต้องบริหำร
ประเทศอย่ำงสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนกำรนโยบำยของรัฐบำลไม่สำมำรถเป็นช่องทำงในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์  โดยจะมีกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐที่เข้มข้นมำกข้ึน  

อย่ำงไรก็ตำม  ในอนำคต  20  ปีข้ำงหน้ำ  กำรทุจริตน่ำจะทวีควำมรุนแรง  ซับซ้อน  และยำกแก่กำร 
ตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น  อันเนื่องมำจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัต
ของกำรทุจริตที่ผู้กระท ำกำรทุจริตหำช่องทำงกำรทุจริตที่ยำกแก่กำรตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น   แต่สภำวะทำงสังคมที่
ตื่นตัวต่อต้ำนและตรวจสอบกำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น  จึงอำจจะท ำให้แนวโน้มกำรทุจริตลดลง  ส่งผลให้กระบวนกำร
ป้องกันกำรทุจริตยิ่งทวีควำมส ำคัญ  โดยต้องพัฒนำกระบวนกำรและรูปแบบของกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทัน 
ต่อพลวัตของกำรทุจริต เพ่ือให้สำมำรถระงับยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงเท่ำทันไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประเทศ  
ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพในทุกหน่วยของ
สังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร  โดยสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัวและละอำยต่อกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน  ภำคประชำสังคม  ชุมชนและประชำชน  
และเครือข่ำยต่ำง ๆ  สอดส่องเฝ้ำระวัง  ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐตำมควำม
เหมำะสม โดยมีกำรวำงมำตรกำรคุ้มครองพยำนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อปัญหำกำรทุจริตและสร้ำง
พลังร่วมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  พร้อมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลำกรภำครัฐและก ำหนดมำตรกำรให้หน่วยงำนภำครัฐและทุกภำคส่วนด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส  
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมควำมสุจริตและควำมซื่อสัตย์  ควำมโปร่งใส  และเป็นธรรม  นอกจำกนี้  ต้องก ำหนดให้มีกำร
ลงโทษผู้กระท ำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและรวดเร็วเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่ำ
ทันต่อพลวัตของกำรทุจริต    

1.1  แนวทางการพัฒนา 
1)  ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ  มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม  “คน” 
โดยกำร  “ปลูก”  และ  “ปลุก”  จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  สำมำรถแยกแยะได้ว่ำสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน  สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม  มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด  ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อกำรทุจริต  และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรม 
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และค่ำนิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน  และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ   ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษำ เพ่ือปฏิรูป  “พลเมืองไทยในอนำคต”  ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น  สำมำรถท ำหน้ำที่ควำมเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส ำนึกยึดม่ันในควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย  และเคำรพกฎหมำย  
 2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย  โปร่งใส  ถูกต้องเป็นธรรม  ไม่คด
โกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน  ตลอดจนกำรสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร  โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ  เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง 
สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมำตรกำร
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

 3)  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ด ี 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เนื่องจำกผู้บริหำรประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน   
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมทั่วไปในสังคม  เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชำชน  เด็ก เยำวชน   
และสังคมโดยรวม  โดยนอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดตำมกฎหมำยแล้ว  ผู้บริหำรประเทศต้องมีคุณสมบัติทำง
จริยธรรมด้วย  มีกำรพัฒนำยกระดับกำรมีจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเพ่ือสร้ำงนักกำรเมืองที่มี
คุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งก ำกับจริยธรรมภำยในพรรคกำรเมือง 
 4)  ปรับ  “ระบบ”  เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมี
ควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต  โดยกำรพัฒนำ
เครื่องมือ  เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส  มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพและ
เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต  รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต  เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ มีมำตรกำร  ระบบ 
หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้ เกิดกำรทุจริต  และกำรบูรณำกำรติดตำม
ประเมินผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสำหกิจตั้งแต่  
ขั้นวำงแผนก่อนด ำเนินงำน  ขั้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  และข้ันสรุปผลหลังกำรด ำเนินโครงกำร 

 5)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่  เช่น  กำรน ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนกำรใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  กำรสร้ำง
มำตรฐำนที่โปร่งใสในกระบวนกำรบริกำรของภำครัฐ  ลดขั้นตอนกระบวนกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจ 
ของผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ  อนุญำต  รวมถึงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรข้อมูลภำครัฐทั้งระบบ   
โดยกำรพัฒนำระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์  กติกำ  กระบวนกำร  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรเข้ำถึง
ข้อมูล  รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ  เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูล
สำธำรณะ  สร้ำงควำมโปร่งใส  และส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐโดยสำธำรณชน   
ซึ่งรวมถึงกำรมีกลไกที่เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรด ำเนินกำร
ภำครัฐ เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนของรัฐและประชำชน  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนกำรตื่นตัวและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ของประชำชนในกำรร่วมเฝ้ำระวัง  และป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว  โดยมีมำตรกำรสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้ชี้เบำะแสที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อม่ันและม่ันใจให้กับผู้ให้เบำะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชำชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยำวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชำชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงำน
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
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 ำนวนคดีทุจริตใน
ภำพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ ำนวนคดีทุจริตรำย
หน่วยงำน 

  - จ ำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูก
ชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ ำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ ำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2.  แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
กำรจะบรรลุเป้ำหมำย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนกำร 

ปรำบปรำมกำรทุจริตจะต้องมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กฎหมำยจะต้องมีควำมทันสมัย  กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำร
ด ำเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว ท ำให้คดีควำมมีปริมำณลดลง แนวทำงในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงกระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
อย่ำงต่อเนื่อง ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยและตรำกฎหมำยใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และมุ่งท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดได้รับกำรด ำเนินคดี  
และลงโทษ  ทั้งทำงวินัยและอำญำอย่ำงรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดควำมเกรงกลัวต่อกำรทุจริต ควบคู่ไปกับ
กำรปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินคดี  

2.1  แนวทางการพัฒนา  
 1)  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

โดยกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเข้ำสู่ระบบดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน  
ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย  เท่ำทันต่อกำรบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน  รวมทั้งบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ  ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

 2)  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อำทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว  
และกระชับมำกขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรจนถึงกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเห็นผล  มีประสิทธิภำพ  และเป็นที่ประจักษ์ของประชำชน  อำทิ  กำรบูรณำกำร
ประสำนงำนคดีที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ล่ำช้ำและซ้ ำซ้อน
กันของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีควำมรวดเร็ว  กำรบูรณำกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้เข้ำถึงง่ำยและมีประสิทธิภำพ  กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำควำมผิด 
ต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงินเพ่ือให้กำรติดตำมยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันกำรยักย้ำย  ถ่ำยเททรัพย์สินที่ได้มำโดยมิชอ บ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น  รวมทั้งกำร
พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและองค์กร เอกชนในระดับนำนำชำติ  เพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  และอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

 3)  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  โดยกำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  โดยประมวลจำกคดีกำรทุจริตและผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนต่ำง  ๆ 
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตของแต่ละหน่วยงำนได้ศึกษำและมี
สมรรถนะและควำมรู้ที่ เป็นมำตรฐำน  กำรพัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้ เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ  ที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัต
ของกำรทุจริต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

กำรด ำเนินคดีทุจรติมี
ควำมรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบตั ิ

กระบวนกำรด ำเนินคดี ทุจริต 
ที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำ
เกินกว่ำกรอบเวลำปกต ิ
ที่กฎหมำยก ำหนด 

ไม่เกินร้อย
ละ 25 

ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ ำนวนคดีอำญำ 
ที่หน่วยงำนไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อย
ละ 4  

ของจ ำนวน
คดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 3 
ของจ ำนวนคดีที่

ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ ำนวน
คดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 1 
ของจ ำนวนคดีที่

ส่งฟ้อง 

 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 - 2564)  ก ำหนดในยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย  ในยุทธศำสตร์นี้  
ได้ก ำหนดกรอบ  แนวทำงกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นกำรส่งเสริม และพัฒนำ
ปลูกฝังค่ำนิยม  วัฒนธรรม  วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีควำมตระหนัก  มีควำมรู้เท่ำทันและมีภูมิต้ำนทำน  ต่อโอกำส
และกำรชักจูงให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภำค
ส่วน ในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบรำมกำรทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลใน
ภำคเอกชน  เพ่ือเป็นกำรตัดวงจรกำรทุจริตระหว่ำงนักกำรเมือง  ข้ำรำชกำ ร และนักธุรกิจออกจำกกัน  ทั้งนี้ กำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำรต้องมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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  โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวคิดหลักในกำรบริหำรประเทศ ถอดรหัสออกมำเป็น 2 ยุทธศำสตร์ส ำคัญ คือ (1) กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน (StrengthfromWithin) และ (2) กำรเชื่อมโยงกับประชำคมโลกในยุทธศำสตร์ กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน Thailand 4.0 เน้นกำรปรับเปลี่ยน 4 ทิศทำงและเน้นกำรพัฒนำที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่
หยิบยก คือ กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยกำรพัฒนำคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ กำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจบ่มเพำะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลูกฝัง
จิ ตสำธำรณะ ยึ ดประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นที่ ตั้ งมี ควำมซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต  มี วิ นั ย  มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร รม  
มีควำมรับผิดชอบ เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม และค่ำนิยมที่ดี คือ สังคมที่มีควำมหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีควำมสมำนฉันท์ (Harmony)  
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร 
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์หลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง 
2) เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน 
3) กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำร 

ตำมหลักธรรมำภิบำล 
4) กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำม 

ร่วมมือจำกประชำชน 
5) ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนน 

ในระดับที่สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะที่ “ไม่ทนต่อ 

กำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยก
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรน ำเสนอ และรูปแบบ
กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 กำรก ำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ และมีกำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 

2.1 กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะ 
2.4 กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชำชีพ 
2.6 พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้ำนทุจริต 

3.1 น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม
และกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
3.2 พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรน ำเสนอ และรูปแบบ
กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียน
กำรสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

4.1 สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต 
4.2 สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทำงสังคมหรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำประชำชน 

ทุกกลุ่มทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประกำรหนึ่งคือกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
กำรแสดงออกซึ่งเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อกำรทุจริตประพฤติ  
มิชอบไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำลใดก็ตำม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ำยทีต่้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส
ปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
อันแน่วแน่ของประชำชน จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่ 
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำล  
มีกำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้
นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ต่อสำธำรณชน 

1.1 ก ำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง 
1.2 ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดท ำเอกสำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของ
พรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน 

2. เร่งรัดกำรก ำกับติดตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
นักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษำและก ำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำง 
จริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
2.2 กำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน 
2.3 กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมือง 
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วน
ก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
ส ำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 

3.1 ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร 
ในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น 
3.2 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 
และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
3.3 กำรส่งเสริมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน 

4. พัฒนำระบบกำรบริหำร 
งบประมำณด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วน
เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ 

4.1 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณ 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 
4.2 จัดท ำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 

26

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับ 
ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
โดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและ 
ภำคประชำชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในกำร
ก ำกับดูแลและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสำธำรณะ 

6.1 ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำย 
และกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง 
6.2 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต 
ในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) เป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
มักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำย  
ของพรรคกำรเมือง กำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 
จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริต 
ตลอดกระบวนกำรนโยบำย ผ่ำนกำรก ำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย 
(Policy Formation) ขั้นกำรก ำหนดนโยบำย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) 
ขั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัด
กั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำน 
ธรรมำภิบำล 

1.1 กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง 
1.2 กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย 
1.3 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับนโยบำย 
1.4 พัฒนำกรอบชี้น ำกำรก ำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล 
1.5 พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก ำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
1.8 เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองเกี่ยวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
1.10 กำรก ำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ควำมผิดในทำงบริหำร 
1.11 กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร 
1.12 พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรน ำนโยบำย 
ไปสู่กำรปฏิบัติ 
1.14 บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย 

2. กำรรำยงำนผลสะท้อนกำร
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย 

3. กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับ 
กำรรำยงำนและตรวจสอบ 
ธรรมำภิบำลในกำรน ำนโยบำย 
ไปปฏิบัติ 

- กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ 
กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
เชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใส 
และไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำน 
ป้องกันกำรทุจริต 

1.1 พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนำระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

2. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งกำรทุจริต 

2.1 สร้ำงกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
2.2 น ำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ 
2.3 ก ำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำข้อเสนอแนะไปสู่ 
กำรปฏิบัติ 

3. พัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลด
ปัญหำกำรทุจริต 

3.1 พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำน 
สำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
3.2 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้ 
ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

กำรทุจริต (ก ำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ) 
4. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร 
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 ก ำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. กำรพัฒนำ วิเครำะห์และ 
บูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร 
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
5.2 กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

6. สนับสนุนให้ภำคเอกชน 
ด ำเนินกำรตำมหลัก 
บรรษัทภิบำล 

6.1 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล 
6.2 สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำม 
หลักธรรมำภิบำล 
6.3 ก ำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต 
อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง 

7. พัฒนำสมรรถนะและ 
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ 
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

7.1 พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 
7.2 ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

8. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริม 
กำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำ 
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับ 
กำรป้องกันกำรทุจริต 
8.3 สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ 
8.4 กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ 
กำรทุจริต 

 

30

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น 

กำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้สำมำรถด ำเนินกำร  
ได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำว จะมุ่งเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) กำรตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท ำผิด 
(Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และจะมีกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรพัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
ซ่ึงยุทธศำสตร์นี้จะท ำให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คดีกำรทุจริต  
จะถูกด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระท ำกำรทุจริตจะได้รับกำรลงโทษสำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนัก 
และเกรงกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริต อันจะส่งผลให้คดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 

1.1 กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำน 
กำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 
1.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงกำรตรวจสอบ 
ควำมเคลื่อนไหวและควำม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบกำรติดตำม 
ทรัพย์สินคืนจำกกำรทุจริต 
2.2 กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนกำรและ 
พัฒนำกลไกพิเศษในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มี 
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

3.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
3.3 กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast Track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
3.4 กำรเพ่ิมบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำร
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล 

4.1 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของ 
กำรทุจริต 
4.2 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำน 
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล 
4.3 กำรประเมินติดตำมกำรอนุวัติกำรตำมสนธิสัญญำ เพ่ือให้ควำมเห็น 
ทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยและกระบวนกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
4.4 กำรบงัคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย 
ควำมเร่งด่วน และสถิติกำรทุจริต 
4.5 กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัยในควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรทุจรติหรือจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

5. บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรอง
ในกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

5.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำง 
หน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
5.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ 
หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 
คุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส 
(Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่
ในกระบวนกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

6.1 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน (Witness) และผู้ให้เบำะแส 
(Whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
6.3 กำรก ำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี 

7. พัฒนำสมรรถนะและ 
องค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของ 
เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

7.1 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้ 
ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต (Non-training) 
7.2 กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้ ทักษะ 
และขีดควำมสำมำรถท่ีเป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
(Training) 
7.3 กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต 

8. กำรเปิดโปงผู้กระท ำควำมผิด
ให้สำธำรณชนรับทรำบและ
ตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำ
กำรทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- กำรเปิดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำง 
ในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชน 
อย่ำงกว้ำงขวำง 

9. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 
ด ำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณคดี 
ทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและกำรจัดกำรกำร 
ยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจ  
ตำมแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ำกับ ติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรท ำงำน รวมไปถึง  
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมภำคเอกชน และต่ำงประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษำ และก ำกับติดตำม 
กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณำกำรเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศำสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 
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  นโยบายรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ตำมท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ  ได้แถลงนโยบำนต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎำคม  2562  รวมนโยบำยหลัก  12  ด้ำน 
  ด้ำนที่  12  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกระบวนกำรยุติธรรม 
  แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวตักรรมที่
ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ  พร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนไทยให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์  สุจริต  
ถูกต้อง  ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ) 
  ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  ก ำหนดให้มีกำร
พัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัยทุกด้ำน  โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  ตระหนักถึงพหุปัญญำ  ของมนุษย์ที่หลำกหลำย  มีเป้ำหมำยให้
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  มีทักษะ  ที่จ ำเป็นของโลกอนำคต  สำมำรถแก้ปัญหำ  
ปรับตัว  สื่อสำร  และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล  มีวินัย  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่  มีควำมรับผิดชอบ  และมีจิตสำธำรณะ  กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนด
นโยบำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  โดยก ำหนดจุดเน้นที่  6  กำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริกำรจัดกำรมุ่งเน้นกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   
  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

กิจกรรม   เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูใ้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม   บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

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

ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธ
กิจในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร  
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล โดยมีเป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต  
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ระยะที่ 3 ยังมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ) และทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) คือ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล 
ในภำครัฐ แผนงำนที่ 5.9 กำรสร้ำงกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้ำงควำมตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ที่กล่ำวถึง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ภำยใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส ำนึก ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่ อสัตย์ 
อยู่อย่ำงพอเพียง จิตสำธำรณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำพัทลุง  ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำน 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วน
ตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำเพ่ือวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก ซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
ประเทศชำติ 

 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง   
ทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และชุมชน 

2.  เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.  เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำรทุจริตเชิงรุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เข้มแข็ง 

และมีประสิทธิภำพ 
3. เป้าหมาย   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน   
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน  อีกทั้งมีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง     
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  บุคลำกรที่ปฎิบัติงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  จ ำนวน  39  คน   

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของประชำชนที่มีวัฒนธรรม  ค่ำนิยม  
สุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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 
หน่วย
นับ 

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.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

ร้อยละของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมี
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต  

ร้อย
ละ 

85 1,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

2. กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี  ตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 
 -  กำรเคำรพธงชำติ 
 -  กำรสวดมนต์ประกอบฺพิธี
ทำงศำสนำ 
 - กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจรติ/
แสดงออกเชิงสัญลักษณ ์
 -  จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์
กำรพัฒนำส่วนรำชกำรหรือ
สวนสำธำรณะ 
 

ร้อยละของบุคลำกรมี
จิตส ำนึกและประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม  

ร้อย
ละ 

100 -          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

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.  ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่คณะท ำงำนและ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดกำร
ประเมิน  ITA 

ร้อยละของบุคลำกรใน
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมสี่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำร  

ร้อย
ละ 

90 19,760          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

4.  อบรมเสรมิสร้ำงควำมรู้
ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมำภิบำล  สร้ำง
คุณลักษณะควำมสุจริตสู่บุลำ
กรในองค์กรตำมแนวทำงเขต
สุจรติ  บุคลำกรมีควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต  มีจิตส ำนึกสำธำรณะ  
รู้จักแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำเกิดควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกัน
กำรทุจริต  มีคำ่นิยมร่วม
ต้ำนทุจริต  มีจติส ำนึก  
สำธำรณะและสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อย
ละ 

90 25,600          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

5. กำรถอดบทเรียน  Best  
Practice 

จ ำนวนผลงำน/นวัตกรรม
กำรปฏิบัติงำนท่ีมีกำรบูร
ณำกำรและมีควำม
เชื่อมโยงกัน ในกำร
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้เกิดนวัตกรรม 

ช้ิน 2 3,640          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

รวม 50,000           
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่  1 ตุลำคม 2564  ถึง 30 กันยำยน 2565 
 
8.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  และสถำนศึกษำในสังกัด 
 
9.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (Impact) 
  1.  บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  มีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  มีกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ทุจริต 

3.  ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ของประเทศไทยมี 
แนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10.  การติดตามประเมินผล  
  1.  กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สุจริต 
  2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ด้วยวิธีกำรออนไลน์  
ผ่ำนทำงเว็บไซด์โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
  3.  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA Online) 
 

ส่วนที่ 3  แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์   “ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21  มีควำมเป็นไทย  
               ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

1. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำมปลอดภัยจำก 
ภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  

๒.  สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง 
ทั่วถึง และเท่ำเทียม  

3.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ ควำมเป็นไทย ยึดมั่นในสถำบันหลัก 
ของชำติ และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4.  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและมีทักษะที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี  21  

5.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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6. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขีดควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น มีควำมเป็นมืออำชีพปรับตัว 
ได้ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดี  

7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย  และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำม  
หลักธรรมำภิบำล เป้ำประสงค์(Goal)  
 
เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียน  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัย 
พิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงกำร  
จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี  

2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ 
กำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนและสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ  

3.  ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น กำรปกครองใน 
ระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่อย่ำงมีควำม รับผิดชอบ  
มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

4.  ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นใน 
ศตวรรษที่  21  ได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และสำมำรถวำงแผนในกำรศึกษำต่อ 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ  

5.  ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยึดหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต  

6.  ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขีดควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน มีควำมเป็นมืออำชีพ  
ปรับตัวได้ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ  

7.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีคุณภำพตำมมำตรฐำน   
โดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 
 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี  1  ปลูกฝังวิธีคิด  ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 1.  ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  50) 
 2.  ร้อยละของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีพฤติกรรมยึดมั่นควำมซื่อสัตย์
สุจริต  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  50) 
 3.  ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  (ITA  Online)  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  85) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(บาท) 

1.  บุคลำกรทุกระดับมี
จิตส ำนึกและพฤติกรรมที่
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมือง
ดี  มีคุณธรรม  จรยิธรรม   
สู่กำรเป็นบุคคลต้นแบบ 

1)  ประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  
และก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

1)  ประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนด
นโยบำย 
- กำรประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจรติ 
- กำรประกำศนโยบำยคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดเนินงำน 
- กำรออก/ติดตำมแนวทำงกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับ
ของขวัญ  เพื่อให้บุคลำกรถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล  และนโยบำยกระทรวง  
ในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

ร้อยละของควำมส ำเร็จใน
กำรปฏิบัติงำนตำมแนว
ปฏิบัต ิ

- 

 2)  ปรับฐำน
ควำมคิดบุคลำกรให้
สำมำรถแยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในกำร
ด ำเนินงำน 

1)  ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้
สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร  
“กำรกระท ำท่ีถือเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
- กำรสร้ำงควำมรับรูเ้รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลำกร 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรเป้ำหมำยมีควำม
ตระหนักและปฏิบัติหน้ำท่ี
ให้เป็นไปตำมแนวทำง
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

25,600 

 3)  ส่งเสริมกำร
สร้ำงคณุธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท ำควำมดี  
เพื่อสำธำรณแบ่งปัน  ลด
ควำมเห็นแก่ตัว  โดยยึดหลัก
พอเพียง  มีวินัย  สุจริต  จิตสำธำ
ระ 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรทีไ่ด้รบักำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(บาท) 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมผีลกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยหรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำยเพื่อผลักดันให้
ดัชนีภำพลักษณค์อร์รัปชัน  
(CPI)  ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

1)  พัฒนำและ
ยกระดับกำรท ำงำน
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

1)  พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประเมินด้ำนคณุธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
- กำรเข้ำรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  (ITA)   
- กำรประชุมเตรียมควำม
พร้อมกำรเปดิเผยข้อมูล  
(Open  Data)  ประจ ำปี  
2565 
-  กำรประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 

1)  ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  (ITA) 

19,760 

 2)  ขับเคลื่อน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ป้องกันแล
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบสู่กำรปฏบิัต ิ

2)  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประจ ำปี  2565 

หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี  2565 

1,000 

3.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมี  
Best  Practice 

1)  พัฒนำรูปแบบ  
วิธีกำร  เนื้อหำ 
สำระและช่องทำงให้
เหมำะสม  
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ 

1)  กำรถอดบทเรียน  Best  
Practice 

หน่วยงำนมี  Best  
Practice   

3,640 
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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.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

ร้อยละของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมี
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต  

ร้อยละ  85 1,000          กลุ่มอ ำนวยกำร 

2. กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี  ตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 
 -  กำรเคำรพธงชำติ 
 -  กำรสวดมนต์ประกอบฺพิธี
ทำงศำสนำ 
 - กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจรติ/
แสดงออกเชิงสัญลักษณ ์
 -  จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์
กำรพัฒนำส่วนรำชกำรหรือ
สวนสำธำรณะ 
 

ร้อยละของบุคลำกร
มีจิตส ำนึกและ
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมี
คุณธรรม  

ร้อยละ  100 -          กลุ่มอ ำนวยกำร 
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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.  ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่คณะท ำงำน
และผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัดกำร
ประเมิน  ITA 

ร้อยละของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมสี่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำร  

ร้อยละ  
90 

19,760          กลุ่มอ ำนวยกำร 

4.  อบรมเสรมิสร้ำงควำมรู้
ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  
และธรรมำภิบำล  สร้ำง
คุณลักษณะควำมสุจริตสู่บุลำ
กรในองค์กรตำมแนวทำงเขต
สุจรติ  บุคลำกรมีควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต  มีจิตส ำนึกสำธำรณะ  
รู้จักแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำเกิดควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกัน
กำรทุจริต  มีคำ่นิยมร่วม
ต้ำนทุจริต  มีจติส ำนึก  
สำธำรณะและสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ  
90 

25,600          กลุ่มอ ำนวยกำร 

5. กำรถอดบทเรียน  Best  
Practice 

จ ำนวนผลงำน/นวัตกรรม
กำรปฏิบัติงำนท่ีมีกำรบูร
ณำกำรและมีควำมเช่ือมโยง
กัน ในกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริม 
ให้เกิดนวัตกรรม 

1  ช้ิน 3,640          กลุ่มอ ำนวยกำร 

รวม 50,000           
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  (ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปลูกฝังวิธีคิด  ปลุกจิตส านึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สสุจริต 
 

1.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

1,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

รวมกิจกรรมที่  1 1,000  
 2. กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัตตินเป็นคนดี  ตำมระบอบประชำธิปไตย 

 -  กำรเคำรพธงชำติ 
 -  กำรสวดมนต์ประกอบฺพิธีทำงศำสนำ 
 - กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจรติ/แสดงออกเชิงสัญลักษณ ์
 -  จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์กำรพัฒนำส่วนรำชกำรหรือสวนสำธำรณะ 

- กลุ่มอ ำนวยกำร 

รวมกิจกรรมที่  2 -  
 3.  ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดกำรประเมิน  ITA 
19,760 กลุ่มอ ำนวยกำร 

รวมกิจกรรมที่  3 19,760  
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  (ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 4.  อบรมเสรมิสร้ำงควำมรู้ด้ำนคณุธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภบิำล  
สร้ำงคณุลักษณะควำมสุจริตสู่บุลำกรในองค์กรตำมแนวทำงเขตสุจรติ  
บุคลำกรมีควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริต  มีจิตส ำนึก
สำธำรณะ  รู้จักแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

25,600 กลุ่มอ ำนวยกำร 

รวมกิจกรรมที่  4 25,600  
 5. กำรถอดบทเรียน  Best  Practice 3,640 กลุ่มอ ำนวยกำร 

รวมกิจกรรมที่  5 3,640  
รวมทั้งสิ้น 50,000  

 
 

       ผู้เสนอแผนปฏิบัติกำร                 ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร  
                                  (นำงสำวเกศรัศมิ์  เหมะจุฑำ)                          (นำงสุกัญญำ  ศิริชุม) 
                     ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร  นักจัดกำรงำนทั่วไป    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติกำร  (สพฐ.) 
                                                                                         (................................................................) 
                                                                          ต ำแหน่ง  ................................................................... 
                                                                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
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ส่วนที่  4   
รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริต  รอบ  6  เดือน 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ในรอบ  6  เดือน  ตำมแนวทำง
กำรจัดสรรงบประมำณแผนงำน  บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
จริยธรรม  ควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล  “เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต”  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พัทลุง  ปีงบประมำณ  2565  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  ควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล  “เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต”  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ปีงบประมำณ  2565  งบประมำณ  50,000  บำท 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ
แผนงำน  บูรณำกำรรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  ควำมโปร่งใส
และธรรมำภิบำล  “เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต”  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ปีงบประมำณ  2565   
 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  ควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล  “เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต”  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ปีงบประมำณ  2565  งบประมำณ  50,000  บำท  มีกิจกรรม  ดังนี้ 
 1)  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี
งบประมำณ  2565 

2)  กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติตนเป็นคนดี  ตำมระบอบประชำธิปไตย 
  -  กำรเคำรพธงชำติ 
  -  กำรสวดมนต์ประกอบฺพิธีทำงศำสนำ 

- กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต/แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
    -  จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์กำรพัฒนำส่วนรำชกำรหรือสวนสำธำรณะ 
 3)  ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมิน  ITA 
 4)  อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำล  สร้ำงคุณลักษณะควำม
สุจริตสู่บุลำกรในองค์กรตำมแนวทำงเขตสุจริต  บุคลำกรมีควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริต  มีจิตส ำนึก
สำธำรณะ  รู้จักแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 5)  กำรถอดบทเรียน  Best  Practice 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง  เป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ตั้งใหม่แยกมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช  ท ำให้กิจกรรมที่มีกำรรวมกลุ่มกัน  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  ส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง  ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกิจกรรม  ดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
1,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2 กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติตนเป็นคนดี  ตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 
   -  กำรเคำรพธงชำติ 
   -  กำรสวดมนต์ประกอบฺพิธีทำงศำสนำ 
   - กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต/แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
   -  จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์กำรพัฒนำส่วนรำชกำร
หรือสวนสำธำรณะ 

- ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3 ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะท ำงำนและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมิน  ITA 
   -  ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง 
   -  ประชุมและปฏิบัติงำน  ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน
เผยแพร่ข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์  สพม.พัทลุง  
และรำยงำนข้อมลูในระบบ  ITA  Online 

8,560 
 
 
 

11,200 

ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
ก ำลังด ำเนินกำร 

4 อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และธรร
มำภิบำล  สร้ำงคุณลักษณะควำมสุจริตสู่บุลำกรในองค์กร
ตำมแนวทำงเขตสุจริต  บุคลำกรมีควำมตระหนักรู้ในกำร
ป้องกันกำรทุจริต  มีจิตส ำนึกสำธำรณะ  รู้จักแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

25,600 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

5 กำรถอดบทเรียน  Best  Practice 3,640 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ได้ด ำเนินกำรประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ไม่ใช้งบประมำณ  ผู้บริหำรสูงสุด  (นำยสมชำย  รองเหลือ)  ประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  มุ่งเน้นที่จะบริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงมีธรรมำภิบำล  โดดยมีควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อสร้ำงควำม
ศรัทธำและเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  เป็นองค์กรธรรมำภิบำล  ในฐำนะ
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  จึงประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยหลักนิติธรรม  
คุณธรรม  ควำมคุ้มค่ำ  และควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบและต่อต้ำนกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ขอให้บุคลำกรทุกคน  มุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรนรม  
และปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย  ดังนี้ 
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 1.  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  และสถำนศึกษำต้องปฏิบัติหน้ำที่ 
ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  อย่ำงมีคุณธรรมโดยยึดหลักตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ด ำเนินกำร
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดและให้บริกำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือผู้มำขอรับบริกำร
กับหน่วยงำน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 

 2.  ด้านการใช้งบประมาณ 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต้องส ำนึกและตระหนักถึงกำรใช้จ่ำย

งบประมำณแผ่นดินว่ำเป็นงบประมำณที่ได้มำจำกเงินภำษีของรำษฎร  โดยต้องใช้จ่ำยอย่ำง เหมำะสมและประหยัด  
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับหน่วยงำนที่ก ำกับ  ดูแลและรับผิดชอบด้ำนงบประมำณกำร
เบิก – จ่ำย  และกำรพัสดุ  ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 3.  ด้านการใช้อ านาจ 
  ผู้บังคับบัญชำ  ต้องมอบหมำยงำน  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำน

อย่ำงเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งสั่งกำร  ก ำกับ  ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย  
ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ  อย่ำงถูกต้องและชอบธรรม 

 4.  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต้องใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  

เพ่ือประโยชน์ในรำชกำร  ไม่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใชป้ระโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ  
หรือยินยอมให้บุคคลใดน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  ในทำงที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมำะสม 

 5.  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ด ำเนินกำรตำมแนวทำงแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่  

3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  และมำตรกำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต  เพื่อให้ปัญหำกำรทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 
 

 6.  ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ตนเอง

รับผิดชอบโดยยึดหลักมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน  ขั้นตอน  และระยะเวลำที่กฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ  
ก ำหนดไว้  เพื่อให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

 
 7.  ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลของหน่วยงำนที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดยจัดให้มีช่องว่ำงทำงกำร

สื่อสำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มำติดต่อกับหน่วยงำน  ซึ่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรแจ้งได้อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว  พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องและเปน็ปัจจุบัน 
 8.  การปรับปรุงระบบการท างาน 

  ด ำเนินกำรปรับปรุง  พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้กระบวนงำนของหน่วยงำน  
มีประสิทธิภำพ  รวดเร็ว  ทันสมัย  สำมำรถให้ควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้รับบริกำร
หรือผู้มำติดต่อกับหน่วยงำนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจ  พร้อมทั้งส่งเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
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มัธยมศึกษำพัทลุง  และหน่วยงำนในสังกัดให้มีควำมโปร่งใส  เพ่ือสร้ำงทัศนคติและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่ดีต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 9.  ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำควรทรำบและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  
ไว้ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ข่ำวประชำสัมพันธ์  ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  (Social Network)  ข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำน  ข้อมูลขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร  ข้อมูล
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ข้อมูลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ข้อมูล
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  และช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของข้ำรำชกำรครู  เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมโปร่งใส
ในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 10.  ด้านการป้องกันการทุจริต 
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต้องด ำเนินภำรกิจของตนเอง  

ตำมแนวทำงของเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและมีหลักธรรมำภิบำล  กำรด ำเนินงำน
ทุกภำรกิจต้องปรำศจำกกำรทุจริตและสำมำรถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมมั่นคงในควำมซื่อสัตย์สุจริต  
โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล  มีควำมม่ังคั่งในคุณธรรม  จรรยำของข้ำรำชกำร  และควำมยั่งยืนในกำรรับใช้สังคมไทย 

 
 
 

ประกำศเจตจ ำนงสุจริต  3  ภำษำ  คือ  ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  และภำษำจีน 
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ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ  (No  Gift  Policy) 
 

                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานกับบุคลากรในส านักงาน 
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