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คำนำ 
 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนว
ทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย  ๑) สร้าง
จิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  และ  ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปราบปรามการทุจริต 
 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ  ส่วนที่ ๑  บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
เพ่ือการติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
และงบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จนสำเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 
 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ บทนำ 
        ความเป็นมา 
  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจ ริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
   รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ  พลเอกประยุทธ์             
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครั ด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว
ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย ทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาค
ส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูก
จิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือ ข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม  โปร่งใส  เสมอภาคและเป็นธรรม  สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอำนาจควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูล
สารสนเทศรวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณ
และต่อเนื่อง  โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับ
ที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน           
และหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กรสาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่ วมในทุก
กระบวนการ  ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก
ปีงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 

 



  คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ           
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ) ซึ่งกำหนดวสิัยทัศน์  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง                            
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน                                  
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต(CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ  สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ                      
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี                        
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก ที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต    และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุก
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 

๑. สภาพทั่วไป 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับ
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ มาตรา ๑๐ กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  
กอปรกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๔) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตร้อยเอ็ดเป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลําดับที่ ๔๒ ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รวม ๒๐ อําเภอ จํานวน ๖๐ 
โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง 
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด บริหารจัดการใน
รูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 



พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ (๑) กลุ่มอํานวยการ (๒) กลุ่มนโยบายและแผน (๓) กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (๕) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา (๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (๙) หน่วยตรวจสอบภายใน และ (๑๐) กลุ่มกฎหมายและ
คดี 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง ลงวันที่  ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน ๖๒ เขต กําหนดให้ลําดับที่ ๔๒ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ต้ังอยู่ที่อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๓ และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศ
ฉบับนี้ ให้ไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



 ๒. สภาพการจดัการศึกษา  

 ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำรอ้ยเอด็ รบัผดิชอบในกำรจดับริกำรกำรศึกษำข ัน้พื้นฐำนตำมภำรกิจ

ในกำรส่งเสริม สนบัสนุน ก ำกบั ตดิตำมกำรจดักำรศึกษำ ในระดบัมธัยมศึกษำใหเ้ด็กไทยไดร้บักำรศึกษำอย่ำงท ัว่ถงึ มี

คุณภำพ พฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพือ่ใหก้ำรปฏรูิประบบบริหำรและจดั

กำรศึกษำบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๔๕  และพระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมโีรงเรียนในสงักดัจ ำแนกตำม

เครือข่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน ๗ สหวทิยำเขต  ๖๐ โรงเรียน ดงันี้ 

๑ สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา   ประกอบด้วย ๕  อำเภอ  ๑๐  โรงเรียน 

๑.๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๒ โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๓ โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๔ โรงเรียนธงธาน ี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๕ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๖ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๗ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๘ โรงเรียนเชียงขวัญพทิยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๙ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

๑.๑๐ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   ประกอบด้วย ๕ อำเภอ ๙ โรงเรียน 

๒.๑ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๓ โรงเรียนสตรีศึกษา ๒  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๔ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๕ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร     อำเภอจังหาร จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๖ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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๒.๗ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๘ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม      อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๙ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓. สหวิทยาเขตศิลาทอง  ประกอบด้วย ๒ อำเภอ ๙ โรงเรียน 

๓.๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๒ โรงเรียนเสลภมูิ     อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๓ โรงเรียนขวาววิทยาคาร    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๔ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๕ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม   อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๖ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร        อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๗ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา         อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๘ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา        อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๙ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์  ประกอบด้วย  ๔ อำเภอ  ๙  โรงเรียน 

๔.๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๒ โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๓ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม   อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๔ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย     อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๕ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๖ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

๔.๗ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

๔.๘ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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๔.๙ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  ประกอบด้วย ๒ อำเภอ ๘ โรงเรียน 

๕.๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย         อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๓ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๔ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๕ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๖ โรงเรียนหัวโทนวิทยา อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๗ โรงเรียนทรายทองวิทยา    อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๘ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบด้วย ๓ อำเภอ ๘ โรงเรียน 

๖.๑ โรงเรียนจันทรเุบกษาอนุสรณ์     อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖.๒ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖.๓ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖.๔ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร       อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖.๕ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖.๖ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖.๗ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๖.๘ โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์      อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  ประกอบด้วย ๓ อำเภอ ๗ โรงเรียน 

๗.๑ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา         อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗.๒ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ (ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย)์     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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๗.๓ โรงเรียนหนองหมื่นถา่นวิทยา     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗.๔ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗.๕ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗.๖ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์    อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗.๗ โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

     

 ๓. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับ 

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ 

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด 
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการติดตาม  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษา 
๖๐ โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้

พื้นฐาน 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการ 

ศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี



12 
  

 
 

๕. จำนวนบุคลากร 
๕.๑ จำนวนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                    สายผู้บรหิาร 

     กลุ่มงาน                        

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

ผอ. สพม.รอ ๑  -  ๑ 

รองผอ.สพม.รอ ๓  - ๓ 

กลุ่มอำนวยการ ๑ ๔ ๕ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ ๗ ๘ 

กลุ่มนโยบายและแผน ๒ ๕ ๗ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - ๗ ๗ 

กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์ ๑ ๖ ๗ 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒ ๑๒ ๑๔ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - ๒ ๒ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๑ - ๑ 

กลุ่มกฎหมายและคดี ๑ ๑ ๒ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ ๑ ๒ 

พนักงานราชการ ๑ ๔ ๕ 

ลูกจ้างประจำ ๒ ๑ ๓ 

ลูกจ้างชั่วคราว ๓ ๑ ๔ 

รวม ๒๐ ๕๑ ๗๑ 
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๖.๒ จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา  

สายงาน จำนวน (คน) 

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๔๙ 
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๔๙ 
- ครูผู้สอน ๒,๒๗๑ 
- พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ๘๕ 
- ลูกจ้างประจำ ๕๑ 

- ลูกจ้างชั่วคราว ๓๙๓ 

รวม ๒,๘๙๘ 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

๖. ข้อมูลนักเรียน   
ตารางท่ี ๑ ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที ่๑  ๓,๗๒๓ ๔,๑๑๙ ๗,๘๔๒ ๒๔๑ 

มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๓,๖๒๙ ๓,๙๒๘ ๗,๕๕๗ ๒๓๓ 

มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๓,๕๐๖ ๔,๑๐๘ ๗,๖๑๔ ๒๓๘ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๐,๘๕๘ ๑๒,๑๕๕ ๒๓,๐๓๑ ๗๑๒ 

มัธยมศึกษาปีที ่๔  ๒,๙๔๒ ๔,๐๘๖ ๗,๐๒๘ ๒๒๔ 

มัธยมศึกษาปีที ่๕ ๒,๘๗๓ ๔,๐๑๕ ๖,๘๘๘ ๒๑๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒,๖๒๒ ๓,๘๕๖ ๖,๔๗๘ ๒๑๙ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๘,๔๓๗ ๑๑,๙๕๗ ๒๐,๓๙๔ ๖๖๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๙๕ ๒๔,๑๑๒ ๔๓,๔๐๗ ๑,๓๗๔ 
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แผนภูมิที่ ๒ ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้
ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
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 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 
 ๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
 ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 ๕) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                    
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ                                 
มี  ๓  เครื่องมือ  ได้แก ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 
 ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 
   ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 

 คะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                       
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA )  ตั้งแต่ปีงบประมาณ                                 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นมา  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.                        
๒๕๕๙-๒๕๖๔ แสดงดังนี ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

๒๕๕๘ ๗๖.๘๗ - - 

๒๕๕๙ ๘๑.๔๓ เพ่ิมข้ึน +๔.๕๖ 

๒๕๖๐ ๘๘.๗๗ เพ่ิมข้ึน +๗.๓๔ 

๒๕๖๑ ๗๘.๔๘ ลดลง -๑๐.๒๙ 

๒๕๖๒ ๗๗.๘๕ ลดลง -๐.๖๓ 

๒๕๖๓ ๘๑.๐๓ เพ่ิมข้ึน +๓.๑๘ 

๒๕๖๔ ๗๘.๒๒ ลดลง -๒.๘๑ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แสดงรายละเอียดคะแนนตามประเด็นตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 
แหล่งข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

 

IIT 

(๓๐/๒๙.๖๘) 

๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.๖๖ AA ผ่าน 

๒ การใช้งบประมาณ ๙๘.๑๓ AA ผ่าน 

๓ การใช้อำนาจ ๙๘.๕๙ AA ผ่าน 

๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๙.๔๔ AA ผ่าน 

๕ การแก้ปัญหาการทุจริต ๙๘.๗๗ AA ผ่าน 

 

EIT 

(๓๐/๓๐) 

๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 

๗ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 

๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 

OIT 

(๔๐/๑๘.๕๔) 

๙ การเปิดเผยข้อมูล ๔๘.๙๖ F ไม่ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต ๔๓.๗๕ F ไม่ผ่าน 

 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ พบว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้คะแนน
การประเมินในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล คะแนน ๔๘.๙๖   ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การป้องกันการทุจริต คะแนน 
๔๓.๗๕   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีจุดควรพัฒนา เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และการป้องกันการทุจริต นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                      
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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 ๔. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
จะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย  สังคมมีความม่ันคง  เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)  ดังนี้ 

 ๑. ด้านความม่ันคง 
 (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

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

 ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพฒันาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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 (๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
 ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ                       
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
 ๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs)  
 ๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ๕๓  ตัวชี้วัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์                         
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตาม

หลัก                     ธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ 

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

ระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบโดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น๖ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตhร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน  
ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิด              
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย    
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนำเสนอและรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม                       
ในทุกระดับ 
๑.๒ การกำหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนำเสนอและรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔.เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม                  
ทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่าย ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซ่ึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชนจึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑.พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง 
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
 

๒. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทกุระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖.ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
ของพรรคการเมืองการใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที๓่จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์  “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการ
ทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกำหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัว
นโยบาย (Policy  Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation)  ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 
Decision)  ขัน้การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)  ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation)  และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์   ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วดัความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา                           
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกัน                   
เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน 
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

๕. การพัฒนาวิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมิน                     
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลัก                  
ธรรมาภิาล 
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม                        
การทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับการป้องกันการทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดำเนินการตามอนุสัญญา 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกัน                    
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ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริตค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 
 

การทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 

           ยุทธศาสตร์ที่ ๕  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้
อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพ่ิประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  การตัดสินคดีและลงโทษ
ผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะ
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดี
การทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืน              
จากการทุจริต 
๒.๒ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้น
สังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต                 
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริต                
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน
และสถิติการทุจริต 
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมาย                  
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ                      
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง               
ในการปราบปรามการทุจริต 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ หน่วยงาน
ประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่             
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

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

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง       
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะและขีด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ
ของการกระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง ในการเผยแพร่                 
เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเท 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที ่๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)                     
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงานรวม
ไปถึงการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ศึกษาและกำกับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index  : CPI)  
ของประเทศไทย 

๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต                   
ของประเทศ (CPI) 
๑.๓ เร่งรัดและกำกับติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
 

๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions       
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน                    
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕)                   
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
๒.๒ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน

ศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗  รวม ๑๑ ด้าน 
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ 
และอำนาจตามตัวบทกฎหมาย  ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความ
สะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินและการดำรงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบ
ราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและ
ยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพ  ในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ  เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ำซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จำเป็น จนเป็น
ภาระแก่ประชาชน  บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มี
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การทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการใน
ประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสำรวจหรือรายงานประจำปี ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย 
ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หนว่ยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
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เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆเป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่องเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็น

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

และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนำชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ 
ทั้งสิ้น สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมี
วิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทำ 

 คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
วิสัยทัศน์ :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
วัฒนธรรมองค์กร : 

“ป้องกันการทุจริต มีจิตอาสา นำพาประสิทธิภาพ และโปร่งใส คือหัวใจการทำงาน” 
พันธกิจ :   
 ๑. จัดการศึกษาสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 ๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 ๑. เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงเพ่ิมข้ึน 
 ๒. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร 
 ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบและกลไกลการป้องกัน ควบคุม และ
ตรวจสอบการทุจริตที่เข็มแข็ง 
 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ :  
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐(เชิงปริมาณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย
ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการ
ดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  นำไป
กำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  ********************************** 
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
๑.กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติ
การ “การกระทำที่ถือเป็น 
เรื่องผลประโชยน์ทับซ้อน” 
 

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๒.กิจกรรมทำดีเพ่ือ
สาธารณะ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทำดสีาธารณะ 

บุคลากรทุกคลมีจิตสำนึก และมีพฤติกรรมใน
การทำความดีเพ่ือสาธารณะ 
 

๓.กิจกรรมประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสฯ 
 

ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

๔.กิจกรรมสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
การดำเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต  

ร้อยละ ๙๐ บุคลากรมีการรับรู้และ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และการ
ดำเนินงานในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรทุกคน มีการรับรู้และปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริม
จรยิธรรมและต่อต้านการทุจริต 

๕.กิจกรรมค่ายคุณธรรม ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนบุคลากร ที่
เข้ากิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นผู้
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธ
ศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 

บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เข้า
กิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพุทธศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  ๑) อบรมผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน จำนวน ๗๑ คน ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
  ๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  ๑) ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 
  ๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 
  ๓) ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ปัญหาอุปสรรค 
              ๑. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่จำนวน
มาก ซึ่งจะต้องดำเนินการสร้างความตระหนักและพัฒนาด้านองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ    
    ๒. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ในบางกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินการของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาด
ความต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
   ๑. ควรดำเนินการอบรมพัฒนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
    ๒. ควรบูรณาการการจัดกิจกรรมสำคัญที่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติด
ราชการ 
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