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คำนำ 

 แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกันการทุ จริต  สำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษ าร้อย เอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการ
ทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่  2 บริบทที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ  ดั ง ก ล่ า ว  ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง 
การจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อ
เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ  
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน มากข้ึน
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยใน
ปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ
ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับ
บริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี 
มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอาย
ต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมือง
ไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้การปรับโครงสร้างประเทศ



2 
 

 

ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรร
มาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทจุริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  
กอปรกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560- 2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2558-2563) ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 
2553 ลําดับที่ 42 ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 20 อําเภอ จํานวน 60 โรงเรียน ให้สามารถจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.
2561 ดังนี้ (1) กลุ่มอํานวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบภายใน และ (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลง
วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564  กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 62 เขต กําหนดให้ลําดับที่ 42 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ต้ังอยู่ที่อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 
2553 และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศ
ฉบับนี้ ให้ไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 



 3. สภาพการจดัการศึกษา  

 ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำรอ้ยเอด็ รบัผดิชอบในกำรจดับริกำรกำรศึกษำข ัน้พื้นฐำนตำมภำรกิจในกำร

ส่งเสริม สนบัสนุน ก ำกบั ตดิตำมกำรจดักำรศึกษำ ในระดบัมธัยมศึกษำใหเ้ด็กไทยไดร้บักำรศึกษำอย่ำงท ัว่ถงึ มคีุณภำพ 

พฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพือ่ใหก้ำรปฏรูิประบบบริหำรและจดักำรศึกษำบรรลุผล

ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545  และ

พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบบัที ่3)  พ.ศ. 2553  โดยมโีรงเรียนในสงักดัจ ำแนกตำมเครือข่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

จ ำนวน 7 สหวทิยำเขต  60 โรงเรียน ดงันี้ 

1 สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา   ประกอบด้วย 5  อำเภอ  10  โรงเรียน 

1.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2 โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.3 โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.4 โรงเรียนธงธาน ี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.6 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.7 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.8 โรงเรียนเชียงขวัญพทิยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.9 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

1.10 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   ประกอบด้วย 5 อำเภอ 9 โรงเรียน 

2.1 โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.3 โรงเรียนสตรีศึกษา 2  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.4 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.5 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร     อำเภอจังหาร จงัหวัดร้อยเอ็ด 
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2.6 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.8 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม      อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. สหวิทยาเขตศิลาทอง  ประกอบด้วย 2 อำเภอ 9 โรงเรียน 

3.1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.2 โรงเรียนเสลภมูิ     อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.3 โรงเรียนขวาววิทยาคาร    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.4 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.5 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม   อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร        อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.7 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา         อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.8 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา        อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.9 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์  ประกอบด้วย  4 อำเภอ  9  โรงเรียน 

4.1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.3 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม   อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย     อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.5 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.6 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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4.8 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  ประกอบด้วย 2 อำเภอ 8 โรงเรียน 

5.1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย         อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.3 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.4 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.5 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.7 โรงเรียนทรายทองวิทยา    อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.8 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบด้วย 3 อำเภอ 8 โรงเรียน 

6.1 โรงเรียนจันทรเุบกษาอนุสรณ์     อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.2 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.3 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.4 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร       อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.8 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์      อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  ประกอบด้วย 3 อำเภอ 7 โรงเรียน 

7.1 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา         อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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7.2 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ (ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย)์     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.3 โรงเรียนหนองหมื่นถา่นวิทยา     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์    อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.7 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

     

4. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 
2553 กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

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

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด 
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการติดตาม  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษา 
60 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้

พื้นฐาน 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการ 

ศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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6. จำนวนบุคลากร 
6.1 จำนวนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                    สายผู้บริหาร 

     กลุ่มงาน                        

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

ผอ. สพม.รอ 1  -  1 

รองผอ.สพม.รอ 3  - 3 

กลุ่มอำนวยการ 1 4 5 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 7 8 

กลุ่มนโยบายและแผน 2 5 7 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 7 7 

กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์ 1 6 7 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2 12 14 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 2 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1 - 1 

กลุ่มกฎหมายและคดี 1 1 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 2 

พนักงานราชการ 1 4 5 

ลูกจ้างประจำ 2 1 3 

ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4 

รวม 20 51 71 
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6.2 จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา  

สายงาน จำนวน (คน) 

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา 49 
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 49 
- ครูผู้สอน 2,271 
- พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 85 
- ลูกจ้างประจำ 51 

- ลูกจ้างชั่วคราว 393 

รวม 2,898 

ที่มา : ข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

7. ข้อมูลนักเรียน   
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที ่1  3,723 4,119 7,842 241 

มัธยมศึกษาปีที ่2 3,629 3,928 7,557 233 

มัธยมศึกษาปีที ่3 3,506 4,108 7,614 238 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  10,858 12,155 23,031 712 

มัธยมศึกษาปีที ่4  2,942 4,086 7,028 224 

มัธยมศึกษาปีที ่5 2,873 4,015 6,888 219 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,622 3,856 6,478 219 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  8,437 11,957 20,394 662 

รวมทั้งสิ้น 19,295 24,112 43,407 1,374 
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แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2565   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้ วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ  ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  
ในตวัชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรบัปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อย เอ็ด   ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564 ได้คะแนน  78.22  ซึ่ งถื อว่ามี คุณ ธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับคุณภาพ B ( Good ) โดย ตัวชี้วัดที่ 6 ,7 และ 8 ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 10 ได้คะแนน  43.75 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 76.87 - - 
2559 81.43 เพ่ิมข้ึน +  
2560 88.77 เพ่ิมข้ึน +  
2561 78.48 ลดลง -  
2562 77.85 ลดลง -  
2563 81.03 เพ่ิมข้ึน +  
2564 78.22 ลดลง -  

 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.66 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.13 AA ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 98.59 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.44 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.77 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 100.00 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100.00 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 100.00 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 48.96 F ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด  เป็นรายตัวชี้ วัด พบว่าตัวชี้ วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่ งขึ้น ( มีคะแนน 
ต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึ งการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้

3. การใช้อำนาจ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
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ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด  
ให้มีช่องทางให้ผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรอืสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละ
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ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระสำคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่  ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่  5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจดัคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่ างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
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 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
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 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้ างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง ๆ  ในสั งคมร่วมมือกัน ในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมปีระสิทธิภาพในทกุหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง 
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เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝั ง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่ วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
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หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึน้ไป) 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนขอ้ร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทำ
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทจุริตที่
เกีย่วข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
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และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ น ตอนการดำเนิ น การ 
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองคค์วามรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไมเ่กินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลู กฝั งจิ ตสาธารณะ ยึดประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นที่ ตั้ งมีความซื่ อสั ตย์  สุ จริต  มี วินั ย  มีคุณ ธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี  คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
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 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
....................................... 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

1. เหตุผลความจำเป็น 
ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัด
การศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี  
มีจิตสำนึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน 
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. ผู้บริหารการศึกษา     จำนวน       4        คน 
 2. ข้าราชการและบุคลากร    จำนวน       67       คน 
  

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

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

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสำนกังาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(อบรมปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมของ
บุคลากรสู่วิถีสุจริตชน) 

ร้อยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกนัการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจรติ  
มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 80 20,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการต่อต้าน
การทุจริต  
กิจกรรมย่อย ดังนี ้
1) จิตอาสาแบ่งปันธาร
น้ำใจ  
2) กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เทศกาลปีใหม่และวัน

ร้อยละของบุคลากรมี
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มคี่านิยมร่วม
ต้านทุจริตและมี
จิตสำนึกสาธารณะ 

ร้อยละ 80 10,000 
 

        ทุกกลุ่ม 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

สงกรานต ์
3) กิจกรรมส่งเสรมิการ
แต่งกายผ้าไทย  
4) กิจกรรมสร้างขวัญ
กำลังใจในโอกาสพิเศษ 
5) กิจกรรมทักทาย 
ทันสมัย วินัยเยีย่ม –
ข้าราชการและบุคลากร
ทุกคน (กิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติทุกวันจันทร์) 
6) กิจกรรมสร้างสรรคร์่วมใจ
ในงานลานวัฒนธรรมของ
จังหวัด 
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน
ภายในสำนักงานเขตฯ) 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 20,000  
 

       ทุกกลุ่ม 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

การพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 5,000  
 

        ทุกกลุ่ม 

การปรับปรุงและพัฒนา
ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

จำนวนระบบหรือช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

ช่องทาง 

(ลิงก์) 
43 10,000  

 
       กลุ่ม ICT 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 
2565  

คะแนน  85 10,000  
 

        ทุกกลุ่ม 

รวม 75,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึ กษา/สำนักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์กำหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้

ร้อยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

2) สร้างจิตสำนึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 

xx,xxx 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

xx,xxx 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมทำ
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถนำความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

- 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

xx,xxx 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจำปี 2565 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจำปี 2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

xx,xxx 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่าปี 2565 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตอ่ระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 

- 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสำนกังาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(อบรมปฏิบัติการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถีสจุรติชน) 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกนัการทุจริต มีค่านยิม
ร่วมต้านทุจริต มีจติสำนึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

บุคลากรทุก
ระดับเกิดความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกนัการ
ทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 
มีจิตสำนึก
สาธารณะ และ
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

20,000          กลุ่มงานนิเทศฯ 
 

2. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
การต่อต้านการทุจริต  
กิจกรรมย่อย ดังนี ้
1) จิตอาสาแบ่งปันธารน้ำใจ  

ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจรติและมี
จิตสำนึกสาธารณะ 

บุ ค ล า ก ร ทุ ก
ระดั บ มี ค ว าม
ต ร ะ ห นั ก รู้ ใน
การป้องกันและ
ปราบปราม 

10,000          ทุกกลุ่ม 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 

2) กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่
และวันสงกรานต ์
3) กิจกรรมส่งเสรมิการแต่งกายผา้ไทย  
4) กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในโอกาส
พิเศษ 
5) กิจกรรมทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม –
ข้าราชการและบุคลากรทุกคน (กิจกรรม
เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์) 
6) กิจกรรมสร้างสรรค์ ร่ วมใจในงานลาน
วัฒนธรรมของจังหวัด 

 ก า ร ทุ จ ริ ต  มี
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุ จ ริ ต แ ล ะ มี
จิ ต ส ำ นึ ก
สาธารณะ 

 

         

 

3. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต 
(พัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงานของทุก
กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตฯ) 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
ได้รับการเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสใหม้ีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรทีไ่ด้รบั
การเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้
มีความเข้มแข็ง
และมี
ประสิทธิภาพ 

20,000          ทุกกลุ่ม 
 
 

4. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานคณุธรรม
และความโปร่งใสตามเกณฑ์
การประเมิน ITA 

 5,000          กลุ่มงานนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

5. การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

จำนวนระบบหรือช่องทางการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

จำน วน ระบ บ
ห รื อ ช่ อ ง
ทางการมีส่ วน
ร่ ว ม ข อ งภ า ค
ประชาชนได้รับ
การพัฒ นาให้
สามารถเผยแพร่
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

10,000          กลุ่ม ICT 

6. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ปี 2565  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ก า ร ป ร ะ เมิ น 
ITA ข อ ง
สำนั ก งาน เขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี  2 565
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

10,000          ทุกกลุ่ม 

รวม  75,000           
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 

- กลุ่มนิเทศ 

 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 20,000 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 
 - กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"   
 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
20,000 ทุกกลุ่ม 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"   
 - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม ่   
 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 10,000 ทุกกลุ่ม 
 กิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะ 

1) จิตอาสาแบ่งปันธารน้ำใจ 
2) กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต ์
3) กิจกรรมส่งเสรมิการแต่งกายผา้ไทย  
4) กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสพิเศษ 
5) กิจกรรมทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม –ข้าราชการและบคุลากรทุกคน  
(กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์) 
6) กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมใจในงานลานวัฒนธรรมของจังหวัด 
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5,000 ทุกกลุ่ม 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 -  การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 -  การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 -  การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 -  การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน   
 -  การจัดทำมาตรการป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม   
 -  การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน  ทุกกลุ่ม 
 - กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 10,000 ICT 
 - กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10,000  
    

รวมทั้งสิ้น 75,000  
 
  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ        ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     ( นางสุพัชร์ชญา  โสรธร )       ( นายอดุลย์ศักดิ์  บุญอเนก ) 
               ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์      ตำแหน่ง      ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด 
 

      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 (.........................................) 

 ตำแหน่ง ............................................... 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



คณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา         
 1.  นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 2.  นายธนา  โด่งพิมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 3.  นายยอดรัก  บุรวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 4.  นายวงศกร  ประกอบนันท ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 
คณะทำงาน 
 1. นายธนา  โด่งพิมาย     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 2. นางศุภวรรณ อดกลั้น      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
 3. นางพิสมัย  หาญอาษา     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                           
 4. นางปัทมาพร  อารีเอื้อ     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
  5. นายอุพิษ  เหมือนทอง    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
  6. นายพรมมา  พันธภิบาล   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                
  7. นางสาวธาริณี  มลารวม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       
  8. นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             
  9. นายจำนงค์ ร่มเย็น  นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที ่
     ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
  10. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม     
        การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
  11. นางมธุวลี  จันโทมุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ            
  12. นางสายยนต์  จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
  13. นางสุพชัร์ชญา  โสรธร    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       
  14. นางสายวสันต์  สุชะไตร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       
  15. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       
 
            
บรรณาธิการ และจัดทำรูปเล่ม    
     1. นางสุพัชร์ชญา  โสรธร      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                                                                                          
     2. นางสาวธันยพร  สุวรรณศรี     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                
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