
 
  



คำนำ 
 

 แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รป ้ อ งก ั นการท ุ จ ร ิ ต  ส ำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นท ี ่ ก า รศ ึ กษา ม ั ธ ยมศ ึ กษาส ุ ร ิ นทร์   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกล ไกป้องกันการทุจริต และ  
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของ  
การจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ 
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเช ื ่อมโยงไปสู ่อาชญากรรมอื ่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
104 ของโลก จากจำนวนทั ้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจร ิตคอร์ร ัปชัน  
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 
50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน 
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงาน 
ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ  
มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการ



ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12  ได้จัดทำขึ ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขต
พ ื ้ นท ี ่ ก ารศ ึ กษาม ั ธยมศ ึกษาส ุ ร ิ นท ร์   ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .  256 4  เพ ื ่ อ เป ็ นกรอบท ิศทาง 
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 

ภูมิหลัง 

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2552  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) ได้อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ออกประกาศ

กระทรวงศ ึกษาธ ิการ  เร ื ่ อง  กำหนดศ ูนย ์ประสานงานการจ ัดการม ั ธยมศ ึกษา ประกาศ ณ ว ันที่   

31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป โดยกำหนดให้มีศูนย์ประสานงานการจัดการ

มัธยมศึกษา จำนวน 41 ศูนย์    

  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32  ตั้งอยู่ใน บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ตำบลนอกเมือง 

อำเภอเม ืองส ุร ินทร ์  จ ังหว ัดส ุร ินทร ์  (ขอใช ้อาคารสำน ักงานสาม ัญศ ึกษาจ ังหว ัดส ุร ินทร ์ เด ิม) โดยมี   

นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 

ศูนย์ที่ 32  จังหวัดสุรินทร์ 

  ภารกิจของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานการจัดการมัธยมศึกษา  

จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  รวมทั้งการเชื่อมประสานความร่วมมือการจัด

การศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ให้เกิดความเป็นเอกภาพ

ด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

 ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการ

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา” การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  ประกอบด้วย 

 1. นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร                 ประธานกรรมการ 
 2. นางภัทิรา     เสงี่ยมศักดิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร                            กรรมการ 
  3. นายแสน   แหวนวงศ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย                            กรรมการ 
 4. นายถนอม  บุญปก       ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี                             กรรมการ 
 5. นายพัลลภ  พัวพันธุ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร                           กรรมการ 
 6. นายไพชยนต์ จันทเขต       ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร                         กรรมการ 
 7. นายหัสชัย  สุพรรณภพ      ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา                           กรรมการ 
 8. นายชูเดช   อำพันทอง       ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ       ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10.นายองอาจ  ดีประดวง      ศึกษานิเทศก์  สพท.สุรินทร์ เขต 1             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 
42 เขต ลงในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึก ษา โดยจังหวัด
ส ุ ร ิ นทร ์  เป ็น  สำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษาม ั ธยมศ ึกษา เขต 33  และแต ่ งต ั ้ ง ให ้  นาย เล ิศชาย  
สุขประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33  และมีคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึง
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 

วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2564  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขต
พ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา   จำนวน 62 เขต  ลงในราชก ิจจาน ุ เบกษา เล ่ม 138 ตอนพ ิ เศษ 38 ง  
17 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 4-9  กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์  วันที่ 24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  พิธี
เปิดป้ายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   

  การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 522,000  บาท แบ่งเป็น 
  1.  งบพื้นฐาน (งานประจำ)  งบดำเนินงาน  งบประมาณ 300,000  บาท(สามแสนบาทถ้วน)เพื่อใช้จ่าย
สำหรับการบริหารจัดการในศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เป็นค่าสาธารณูปโภค  ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการบริหารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  
ในลักษณะงบดำเนินงาน    
  2.  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน งบประมาณ  222,000 บาท(สองแสนสองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) เพ่ือเป็นค่าพัฒนาคลังสื่อ คลังข้อสอบ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ฐานกิจกรรม และ
เร่งรัดการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด       
 3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (ห้องประชุมชั้น 3)  งบประมาณ  1,000,000  
บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 4.  งบบริจาค สร้างห้องเก็บพัสดุ/ห้องเก็บผลงาน งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ว ันที ่  7 มกราคม พ.ศ. 2554  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีคำส ั ่งแต ่งต ั ้งให้  
นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2554   

  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายไพศาล 

วุทฒิลานนท์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33     
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังนี้ 
           1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้บริหารจัดการศึกษา

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  



           2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) งบประมาณ 3,000,000  บาท(สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  3. ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตด้านหน้าอาคารและด้านข้างทิศตะวันออกของอาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ ทั้งหมด  งบประมาณ  600,000   บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
           1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  4,000,000   บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้บริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  
           2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพื่อดำเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
 3. สร้างเสาธง ขนาดความสูง 14 เมตร  งบประมาณ  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง พร้อมถังบ่อเกรอะ  งบประมาณ 300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  5. ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านหน้าอาคาร) สูง 3.00 เมตร กว้าง 6 เมตร  ยาว 60 เมตร  
งบประมาณ  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้  
           1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้
บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
           2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบประมาณ 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพื่อดำเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  3 . ปร ั บปร ุ งต ่ อเต ิ มอาคาร สพม.  33 ( โดม) ขนาด 15  x 20 ตร .ม .  จำนวน 900,000 บาท  
(เก้าแสนบาทถ้วน) 
 4. สร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา งบประมาณ  65,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  5. สร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิ พร้อมศาลพระภูมิ  งบประมาณ  85,000.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33   



 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้  
           1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณ  5,000,000.00  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือ
ใช้บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
           2. งบประมาณเพิ ่มประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ) สูง 2.50 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร  
งบประมาณ 279,500 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  4. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเปิด ด้านทิศตะวันตกของอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  งบประมาณ  314,600  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
  5. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็ก ด้านทิศตะวันตกของอาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 งบประมาณ  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) (เงินเหลือจ่าย) 
 6.ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานทางเข้าโรงจอดรถด้านทิศตะวันตกของอาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ติดรั้วด้านทิศเหนือ) งบประมาณ 320,000 บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 7. ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนหินขัดอาคาร 1 ทุกชั้น  จำนวน 174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  8. ปรับปรุงบริเวณโดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าประตูด้านทิศใต้ (ทางเข้าถนนคชสาร)  
งบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  9. ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ หลังที่ 2 (แบบอาคารฝึกงาน 204/27)  งบประมาณ  
4,780,000 บาท  

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาว
ร ัตต ิมา พานิชอนุร ักษ์  เป ็น ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 33  ถ ึงว ันที่   
17 มีนาคม พ.ศ. 2559   

การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  5,000,000   บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้
บริหารจัดการ ศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
           2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ จำนวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามกล
ยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
   3. ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูและป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ด้านทิศเหนือ)  
งบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 



 4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้นทุกห้องในอาคาร 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำถึงถนนคชสาร และ ปรับปรุง
ซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถด้านทิศเหนือ (ติดประตูทางเข้า-ออกไปทางตะวันออก ได้ครึ่งหนึ่งของโรงจอดรถ)  
จำนวนเงิน 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเกียรติยศในอาคาร  สพม.33  และปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถด้าน
ทิศเหนือ (ครึ่งหนึ่งทางซีกตะวันออก ติดรั้วโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน)  งบประมาณ 300,000 บาท (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) 
  วันที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2559  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคำสั่งแต่งตั้งให้              
นายพิทยา  ไชยมงคล  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559   

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  งบประมาณ  5,179,220  บาท 

          2. งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ  3,000,000  บาท 
          3. ปรับปรุงบริบทสวนสวย สพม.33 งบบริจาคจากโรงเรียนในสังกัด งบประมาณ  400,000  บาท 
          4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 1 หลังที่ 2 งบเงินเหลือจ่าย งบประมาณ  410,000  บาท 
          5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น1 หลังที่ 2  งบประมาณ  841,800  บาท 
          6. ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า-ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน  664,190   บาท   

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
ว ันที ่  16 ต ุลาคม พ.ศ. 2559  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีคำส ั ่งแต่ งต ั ้งให้  

นายสำเริง  บุญโต  เป็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    
การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

           1. งบประมาณที ่ได ้ร ับในแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณรวมทั ้งสิ้น     
10,784,631 บาท  
  2. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ 1 และ อาคารหลังที่ 2 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  งบประมาณ  1,000,000 บาท   
 3. ค่าครุภัณฑ์รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี งบประมาณ 
1,214,000  บาท  จำนวน 1 คัน 
  4. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 491,600  บาท 
 5. ก่อสร้างส้วมแบบนักเรียนชาย  6 ที่/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท (เงินเหลือจ่าย)  
  6. จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ ประจำห้องประชุมหัสดิน งบประมาณ 165,000 บาท(งบเหลือจ่าย)
  

 

 



ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งให้  
นายสำเริง  บุญโต  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
           การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
           1. งบประมาณที ่ได ้ร ับในแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณรวมทั ้งสิ้น     
7,000,000 บาท  
 2. ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 23 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 492,400 บาท 
              2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 32,000 บาท                         
                   - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 14,000 บาท 
                   - เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
18,000 บาท 
              2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง   
งบประมาณ 224,000 บาท 
              2.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  4 รายการ  จำนวนเงิน 236,400  บาท 
                            - เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 
2 เครื่อง งบประมาณ 116,000 บาท 
                            - จอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ งบประมาณ 
10,400 บาท 
                            - จอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ งบประมาณ 
20,000 บาท 
         - โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 55 นิ้ว 3 
เครื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ  5,000,000บาท 

2. งบประมาณในแผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 งบประมาณ  
 1,000,000 บาท 
          3. ก่อสร้างถังน้ำ ค.ส.ล. 18/12   งบประมาณ 542,300 บาท 
          4. ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จำนวน  60 เมตร  งบประมาณ 123,000 บาท 

          5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน งบประมาณ  500,000 บาท 
  6. จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 19 รายการ งบประมาณ  477,700 บาท  ดังนี้ 
              (1) ครุภัณฑ์สำนักงาน   จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน  158,600 บาท 



                   - เครื่องขัดพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000 บาท 

                   - เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 130,000 บาท 

                   - ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 ตู้ งบประมาณ 8,600 บาท 
              (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน  84,200  บาท 

                   - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 21,000 บาท 

                   - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network  แบบที่ 3 (40หน้า/นาที) จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 40,000 บาท 

                   - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ 23,200 บาท 
               (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  3 รายการ  จำนวนเงิน 234,900  บาท 

                    - Active board พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ shotThrow จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 120,000 บาท 

                    - โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 
งบประมาณ 23,200 บาท 

                     - โทรทัศน์สีแอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 40 นิ้ว 7 เครื่อง 
งบประมาณ 91,700 บาท 

  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 5,900,000 บาท  

2. งบประมาณก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)  จำนวนเงิน 493,500  บาท 

 

    

 

 

  

 

 



ความเป็นมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33)  จัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 

5  และมาตรา 37 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม       (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553  และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   โดยคำแนะนำของสภา

การศึกษาเม่ือคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ได้กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

และท่ีตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา   

โดยให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไปสังกัด

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีผลตั้งแต่วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

 วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2564  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน 62 เขต  ลงในราชกิจจานุเบกษา  กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุรินทร์ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่197 หมู่  20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์ 0 4471 3465  0 4451 3625 โทรสาร 0 4471 3460    โดย

ที่จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นแวงที่ 103 และ 105 องศาตะวันออก   เส้นรุ้ง

ที่  15 และ  16 องศาเหนือ  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร  จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการปกครองเป็น  

17  อำเภอ   158  ตำบล  2,122  หมู่บ้าน  1 เทศบาลเมือง  27 เทศบาลตำบล 144 องค์การบริหารส่วนตำบล มี

พ้ืนที่รวม 8,701 ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม  1,378,221  คน  

 อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม  

  ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 



ตาราง 1   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ อำเภอ 
หน่วยการปกครอง (แห่ง) จำนวน

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
จาก

จังหวัด 

จำนวน
ครัวเรือน

(หลัง) 
ตำบล หมู่ 

บ้าน 
อบ
จ. 

ทม. ทต. อบต. 

1 อำเภอเมืองสุรินทร์ 20 290 1 1 1 20 1066 - 91,803 
2 อำเภอปราสาท 18 241 - - 3 17 908 28 45,153 
3 อำเภอสังขะ 12 186 - - 1 12 1,009 47 36,102 
4 อำเภอศีขรภูมิ 15 228 - - 2 14 562 34 34,725 
5 อำเภอรัตนบุรี 12 162 - - 1 12 384 70 24,865 
6 อำเภอท่าตูม 10 165 - - 2 9 714 52 24,862 
7 อำเภอสำโรงทาบ 10 100 - - 2 9 421 54 12,857 
8 อำเภอชุมพลบุรี 9 122 - - 5 5 526 91 19,496 
9 อำเภอจอมพระ 9 105 - - 3 7 429 26 15,591 
10 อำเภอสนม 7 78 - - 2 6 203 51 11,967 
11 อำเภอบัวเชด 6 68 - - 1 6 479 70 11,879 
12 อำเภอลำดวน 5 51 - - 1 5 343 26 8,753 
13 อำเภอกาบเชิง 6 86 - - 2 4 576 58 18,212 
14 อำเภอศรีณรงค์ 5 62 - - - 5 410 64 11,330 
15 อำเภอพนมดงรัก 4 55 - - - 4 318 78 12,077 
16 อำเภอเขวาสินรินทร ์ 5 55 - - 1 4 191 18 9,790 
17 อำเภอโนนนารายณ์ 5 68 - - - 5 161 72 8,416 

รวม 158 2,122 1 1 27 144 8,701  397,878 
 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 



ตาราง 2    ข้อมูลประชากรจังหวัดสุรินทร์ 

อำเภอ/เทศบาล จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

อำเภอเมืองสุรินทร์ 107,881 109,736 217,617 
อำเภอปราสาท 71,369 72,881 144,250 
อำเภอสังขะ 63,894 63,153 127,044 
อำเภอศีขรภูมิ 64,719 65,575 130,294 
อำเภอรัตนบุรี 43,378 43,599 86,977 
อำเภอท่าตูม 46,021 45,774 91,795 
อำเภอสำโรงทาบ 25,262 25,092 50,354 
อำเภอชุมพลบุรี 34,554 34,287 68,841 
อำเภอจอมพระ 27,416 27,268 54,684 
อำเภอสนม 19,450 19,199 38,649 
อำเภอบัวเชด 17,797 17,143 34,940 
อำเภอลำดวน 13,395 13,423 26,818 
อำเภอกาบเชิง 30,107 29,930 60,037 
อำเภอศรีณรงค์ 23,591 23,244 46,835 
อำเภอพนมดงรัก 19,254 18,755 38,009 
อำเภอเขวาสินรินทร์ 17,012 17,401 34,413 
อำเภอโนนนารายณ์ 17,408 17,580 34,988 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัวเชด 3,199 3,291 6,490 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 1,159 1,197 2,356 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ 2,086 2,259 3,850 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสังขะ 1,785 2,065 3,894 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศีขรภูมิ 2,241 2,454 4,695 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนม 2,453 2,576 5,029 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัตนบุรี 2,598 2,798 5,396 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมปราสาท 1,331 1,354 2,685 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกังแอน 2,699 3,028 5,727 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจอมพระ 1,970 2,180 4,150 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตูม 1,986 2,105 4,091 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลชุมพลบุรี 1,106 1,234 2,340 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองที 960 945 1,905 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร์ 17,722 20,895 38,617 

รวมจังหวัดสุรินทร์ 685,800 962,421 1,378,221 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2563 

 

 



ตาราง 3   จำนวนประชากรวัยเรียน  กลุ่มอายุ 12-18 ปี จังหวัดสุรินทร์ 

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 

12 8,727 8,186 16,913 

13 8,924 8,561 17,485 

14 9,086 8,484 17,570 

15 9,373 8,699 18,072 

16 9,305 8,911 18,216 

17 9,146 8,327 17,473 

18 9,154 8,462 17,616 

รวม 63,715 59,630 123,345 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ได้
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น   
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกำกับ  ตรวจสอบ  ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสานส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  9. ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประกอบด้วย 9 กลุ่ม  1  หน่วย   ดังนี้ 

 1. กลุ่มอำนวยการ 

 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3. กลุ่มนโยบายและแผน 

 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

  

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 33 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่ม 

อำนวยการ 

 

กลุ่ม 

บริหาร 

งานบุคคล 

 

กลุ่ม 

นโยบาย

และแผน 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

การ
จัดการ
ศึกษา 

 

กลุ่ม

บริหารงาน

การเงินและ

สินทรัพย ์

  

   

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

คณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา 

สถานศึกษา 

85 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กศจ.สุรินทร์   ศธจ.สุรินทร์ 

กลุ่ม 

พัฒนา 

ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

  

   

 

  กลุ่มกฎหมายและคด ี

 



สภาพการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอยา่ง
ทั่วถึง  มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้การปฏิรูประบบ
บริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีโรงเรียนจำแนกตาม
เครือข่ายการบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต จำนวน 85 โรง“เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัด”  ดังนี้  

1. สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
  3. โรงเรียนมหิธรวิทยา   4. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
  5. โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนนาบัววิทยา 

7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  8. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

2. สหวิทยาเขตสิรินธร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสิรินธร    2. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
  3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา   4. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  5. โรงเรียนพญารามวิทยา   6. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
  7. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   8. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  9. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  10. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 3. สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  2. โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา 
  3. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   4. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
  5. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  6. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  7. โรงเรียนแร่วิทยา   8. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
  9. โรงเรียนพนาสนวิทยา  

4. สหวิทยาเขตศรีสำโรง  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
  3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
  5. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   8. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

9. โรงเรียนยางวิทยาคาร   10. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  11. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  12. โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
  



5. สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 

3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  4. โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
  5. โรงเรียนช้างบุญวิทยา   6. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

7. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  8. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
  9. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 

6. สหวิทยาเขตศรีนครเตา  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนรัตนบุรี   2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
  3. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
  5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
  7. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  8. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
  9. โรงเรียนหนองอียอวิทยา  10. โรงเรียนโนนเทพ 
  11. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  12. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา   

7. สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  3. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   4. โรงเรียนตานีวิทยา 
  5. โรงเรียนโคกยางวิทยา   6. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
  7. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  8. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  10. โรงเรียนตาเบาวิทยา 
  11. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  12. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

8. สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนสังขะ    2. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 3. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 5. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 7. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  8. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
 9. โรงเรียนพระแก้ววิทยา   10. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 
 
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนสังขะ    6. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
   

 



โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 
1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   

      1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
ม.ปลาย/โครงการสสวท.และสพฐ.  
      1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 
      1.3 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)/สพม.สร   

2. โรงเรียนสิรินธร 
      2.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)ม.ต้น/ สสวท., 
สอวน.และ สพฐ.   
      2.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)ม.ปลาย/ 
โครงการสสวท.และสพฐ. 
      2.3 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
ภาษาอังกฤษ(EP)/สพฐ. 
      2.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 
      2.5 ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษา(ILP)/สพม.สร 

3. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (HUB ,SME)  
      3.1 ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (HUB)/สพฐ. 
      3.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

4. โรงเรียนรัตนบุรี    (SMTE วิทยาศาสตร์ฯ สสวท. , MEP ,  SME )  
      4.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
ม.ปลาย/โครงการสสวท.และสพฐ. 
      4.2 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
ภาษาอังกฤษ(MEP)/สพฐ. 
      4.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 

5. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  (STEM)  
      5.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์(STEM)/สพม.สร 

6. โรงเรียนสังขะ    
      6.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

7. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  
      7.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

8. โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก   
      8.1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
ภาษาอังกฤษ(MEP)/สพฐ. 
 



9. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
      9.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
      9.2 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)/สพม.สร  

10. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
        10.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

11. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา (SME)   
        11.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

12. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  
        12.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

13. โรงเรียนบัวเชดวิทยา  
        13.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) 
ม.ต้น/สสวท.,สอวน.และ สพฐ.    
        13.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

14. โรงเรียนสนมวิทยาคาร  (SMET) 
        14.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 

15. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  (SME) 
        15.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 

16. โรงเรียนสวายวิทยาคาร (SMET) 
        16.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 

17. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  
        17.1 ห้องเรียนพิเศษ ด้านกีฬา/สพม.สร 

  
โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ   

  1. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  รุ่นที่ 3  
  2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร รุ่นที่ 6  ประเภทที่ 2 (สนับสนุนเฉพาะด้านองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต) 
  

โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
  1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
  2. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 
  3. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
  5. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 

 
 



โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  รุ่นที่ 1   
  1.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3.  โรงเรียนรัตนบุร ี   4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  รุ่นที่ 2  
 1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
           รุ่นที่ 3  

1. โรงเรียนกระเทียมวิทยา   2. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม   
3. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์    4. โรงเรียนตานีวิทยา   
5. แตลศิริวิทยา      6. นาดีวิทยา   

           7. นารายณ์คำผงวิทยา    8.แนงมุดวิทยา   
9. พนมดงรักวิทยา     10.พนาสนวิทยา   
11. เมืองบัววิทยา     12.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    

           13. สนมวิทยาคาร     14. สวายวิทยาคาร   
15. สำโรงทาบวิทยาคม     16. สินรินทร์วิทยา   
17. หนองแวงวิทยาคม    18. ห้วยจริงวิทยา 
19. จอมพระประชาสรรค์   20. บัวเชดวิทยา  
21. วีรวัฒน์โยธิน    22. ศีขรภูมิพิสัย   
23. สังขะ     24. สุรพินท์พิทยา   
25. กาบเชิงวิทยา       

 
โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

  รุ่นที่ 1 
  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
  1. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม   2. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
  3. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  4. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

 
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม/เรียนร่วม จำนวน  16 โรงเรียน 

  1. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา    2. โรงเรียนพญารามวิทยา 
  3. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  6. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  7. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  8. โรงเรียนพนาสนวิทยา    



9. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์  10. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา    
11. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา  12. โรงเรียนแตลศิริวิทยา    
13. โรงเรียนรัตนบุรี   14. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

  15. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  16. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
 
โรงเรียนต้นแบบต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  

1. โรงเรียน Sister School       โรงเรียนสิรินธร  
2. โรงเรียน Buffer School    โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
3. โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – อินโดนีเซีย    โรงเรียนสิรินธร 

 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
 2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 3. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
 4. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  
 
โรงเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
     รุ่นที่ 1  
          โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน      
     เครือข่ายโรงเรียนสุจริต(รุ่นที่ 1) 
  1.โรงเรียนสวายวิทยาคาร   2. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 3. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
 5. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  6. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
 7. โรงเรียนเมืองบัววิทยา   8. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
 9. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  10. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
      เครือข่ายโรงเรียนสุจริต (รุ่นที่ 2) จำนวน 74 โรงเรียน   
โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
 รุ่นที่ 2 
           โรงเรียนสิรินธร 
 
โรงเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)  

          ประจำปีการศึกษา 2563 
 1. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน   2. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
 3. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  4. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 



 5. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  6. โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
 7. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  8. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
 9. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  10. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 11. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  12. โรงเรียนรัตนบุรี 
 13. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 14. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 15. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน     
 
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 1.โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
 2.โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 3.โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 
โรงเรียนประชารัฐ   

          รุ่นที่ 1 จำนวน  10  โรงเรียน 
1. โรงเรียนศรีสุขวิทยา    2. โรงเรียนเมืองบัววิทยา  
3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม   4. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  
5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  
7. โรงเรียนโคกยางวิทยา    8. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา  
9. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   10. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04   

 รุ่นที่ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 
1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
2. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 
3. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
4. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ปีงบประมาณ  2558  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
   ปีงบประมาณ  2561   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
  1. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  ปี 2557 
  2 .โรงเรียนสิรินธร  ปี 2561 
    

  



โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

  1.โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   2. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
  3.โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  4. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  5.โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา   8. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  9.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11.โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  12. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 
  13. โรงเรียนรัตนบุรี   14.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
  15.โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  16.โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  17.โรงเรียนพระแก้ววิทยา   18.โรงเรียนสังขะ 
  19. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  20. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  21.โรงเรียนเมืองลีงวิทยา   22. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
  23.โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  24. โรงเรียนมัธยมจารพัติวิทยา 

 
โรงเรียนขับเคลื่อนประเทศไทยไร้ขยะ(Set Zero Waste School) 

1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
2. โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
3. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
4. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
5. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
1. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
3. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   4. โรงเรียนสังขะ 
5. โรงเรียนรัตนบุรี   6. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
7. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  8. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
9. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  10. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
11. โรงเรียนบัวเชดวิทยา   12. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
13. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  14. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
15. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  16. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 
17. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   18. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 
 



โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
 1. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   2. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์   
 3. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   4. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม   
 5. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  6. โรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก 
 7. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   8. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
 9. โรงเรียนสนมวิทยาคาร   10. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

11. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  12. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

ม ั ธยมศ ึ กษาท ้ องท ี ่ จ ั งหว ั ดส ุ ร ิ นทร ์  ครอบคล ุ ม  17 อำ เภอ ม ี สถานศ ึ กษา จำนวน  85 โ รง เร ี ยน   

  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  3,586 คน   ม ีจำนวนน ัก เร ี ยน  51 ,647 คน  

จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8,297 คน  จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 

จำนวน 6,538  คน 

ตาราง 4 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกรายช้ัน เพศ  และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

            (ข้อมูล  ณ  10  กรกฎาคม  2563)  

 

 

ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4,826 5,024 9,850 324 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4,818 5,001 9,819 321 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4,521 5,072 9,593 318 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 14,165 15,097 29,262 963 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,023 5,002 8,025 285 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,531 4,387 6,918 269 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,537 4,419 6,956 273 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,091 13,808 21,899 827 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 156 45 201 6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 118 50 168 6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 72 45 117 5 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  346 140 486 17 

รวม ม.ปลาย และเทียบเท่า  8,437 13,948 22,385 844 

รวมทั้งสิ้น 22,602 29,045 51,647 1,807 



ตาราง 5   แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

             5.1 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

(10 มิถุนายน 2563) 

สายงาน จำนวน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 4 
ศึกษานิเทศก ์ 13 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 25 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 6 
รวมทั้งสิ้น 50 

 

            5.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร์ (10 มิถุนายน 2563) 

ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 82 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 30 
ข้าราชการคร ู 2,934 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 3 
พนักงานราชการ 220 
ลูกจ้างประจำ 79 
ลูกจ้างชั่วคราว 188 
รวมทั้งสิ้น 3,536 

 

 

 

 

 



ข้อมูลผลการจัดการศึกษา  

      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ตาราง 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประเทศ  สังกัด จังหวัด และสพท. (O-NET)   
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ชั้น ม.3 และ ม.6 

ชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับ สูงกว่า/ 

ต่ำกว่า 

ประเทศ 

สพม.33 ผลต่าง  

สพม.33 

ปี กศ.61-62 
จังหวัด 

ปี กศ.62 

สังกัด 

ปี กศ.62 

ประเทศ 

ปี กศ.62 

ปี กศ.

61 

ปี กศ. 

62 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        

ภาษาไทย 55.88 55.91 55.14 +2.01 55.43 57.15 +1.72 

ภาษาต่างประเทศ 31.20 32.98 33.25 -0.82 28.27 32.43 +4.16 

คณิตศาสตร์ 26.73 26.37 26.73 +0.32 30.02 27.05 -2.97 

วิทยาศาสตร์ 29.93 30.22 30.07 +0.29 36.81 30.36 -6.45 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        

ภาษาไทย 42.47 43.02 42.21 +0.32 47.36 42.53 -4.83 

สังคมศึกษา 35.41 36.10 35.70 -0.25 34.93 35.45 +0.52 

ภาษาต่างประเทศ 25.98 28.97 29.20 -3.19 27.63 26.01 -1.62 

คณิตศาสตร์ 14.07 25.62 25.41 -2.97 27.32 22.44 -4.88 

วิทยาศาสตร์ 10.03 29.40 29.20 -0.6 29.74 28.60 -1.14 

 

 

 



 2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  

ตาราง 7 จำนวนโรงเรียนที่ได้รบัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี2554-2558) จำนวน 85 โรงเรียน  

ได้รับการประเมิน/

โรงเรียน 

ผลการประเมิน/โรงเรียน 

รับรองมาตรฐาน ร้อยละ 
ไม่รับรอง 

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

85 56 65.88 29 34.12 

 

ตาราง 8  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามผลการประเมินจำนวน  85   โรงเรียน  

สถาน 

ศึกษา 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช้ 

รับ 

รอง 

ร้อย 

ละ 

ไม่รับ 

รอง 

ร้อ

ย 

ละ 

รับ 

รอง 

ร้อย 

ละ 

ไม่

รับ 

รอง 

ร้อย 

ละ 

รับ 

รอง 

ร้อย 

ละ 

ไม่รับ 

รอง 

ร้อย 

ละ 

85  1 1.18 - - 55 64.70 17 20.00 - - 12 14.12 

              

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 9  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ. รอบ 3  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำแนกระดับคุณภาพ/รายตวับ่งชี้ จำนวน 85  โรงเรียน  

คุณภาพ 

จำนวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานรายตัวบ่งชี้ 

ตบช.

1 

ตบช. 

2 

ตบช. 

  3 

ตบช. 

  4 

ตบช. 

5 

ตบช. 

6 

ตบช. 

7 

ตบช. 

8 

ตบช. 

9 

ตบช. 

10 

ตบช. 

11 

ตบช. 

12 

ดีมาก 69 74 38 25 - 19 64 72 66 73 75 36 

ดี 16 10 47 54 2 50 17 11 18 11 9 45 

พอใช้ - 1 - 6 53 14 2 2 1 1 1 4 

ปรับปรุง - - - - 30 - 1 - - - - - 

      2 1      

รวม 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รอบ 4) 
               (พ.ศ. 2559-2563) 
 

คุณภาพ 
จำนวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ 3 หมายเหตุ 

ดีเยี่ยม 3 9 5 ระดับดีข้ึนไป 

จำนวน 17 

โรงเรียน 
ดีมาก 10 6 9 

ดี 4 2 3 

พอใช้ - - - 

รวม - - - 



ตาราง 11  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

อันดับ 
ที่ได้ 

คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

28 จาก 42 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 4.27122 85.42 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

  

ตารางท่ี  12  ผลการติดตามและประเมินผล  การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ผลการดำเนินงานตามระดับคุณภาพ) 

นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 4.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี

ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด

ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโซบายด้านการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

4 

 

ดีมาก 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้าน

การร ู ้ เร ื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ด ้านการร ู ้ เร ื ่องคณิตศาสตร์

(Mathematical Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 

 

5 

 

ดีเยี่ยม 



นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.67 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการ

ทดสอบความสามารถพื ้นฐานระด ับชาติ (NT) ผ ่านเกณฑ์ท ี ่กำหนด  

(สำหรับ สพป.) 

- ไม่ประเมิน 

ตัวที่วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจาก 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  

          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 13.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป) 3.67 ดีมาก 

          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 13.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 

          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 13.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6(สำหรับ สพม.) 2 พอใช้ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตาม

ความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ

นำไปปฏิบัติได้ท่ีออกกลางคัน 

  

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   5 ดีเยี่ยม 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัด 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข

ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.1 ระดับปฐมวัย (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 พอใช้ 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.1 ระดับประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 



นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้

เป ็นเคร ื ่องม ือในการจ ัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้ ให ้แก ่ผ ู ้ เร ียนได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

        ตัวชี ้วัดย่อยที ่ 23.1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 

(สำหรับ สพป.) 

- ไม่ประเมิน 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 23.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สำหรับ 

สพม.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่

ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นำไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุมชุน เช่น การส่ งเสริมอาชีพที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสำนักงาน

ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน

บริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการ

วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 



ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 
 

นโยบาย/ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
 
ดำเนินการ

ได้ 

การแปลผล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ

มนุษย์และของชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที ่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 

การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม

ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 

100 

 

100.00 

 

บรรลุ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 

“Coach” ผู ้ให ้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเร ียนรู ้หรือ

ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

50 100.00 บรรลุ 

นโยบายที ่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษา 

   

ตัวชี ้วัดที ่ 34 สถานศึกษาได้ร ับการกระจายอำนาจการ

บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 13 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   

        ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย 3 ดี 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด

การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด

การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 

รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและ

การจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ (Knowledge 

Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 

 

2 

 

 

พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

บริหารและจัดการการศึกษา 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืน 

 

4 

 

 

ดีมาก 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ

จำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่

มีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

  

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็น

แบบอย่างได้ 

5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

5 

 

ดีเยี่ยม 

        2.1 ระดับปฐมวัย   

        2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตาม

หลักสูตร 

5 ดีเยี่ยม 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (National Test : NT)  

- - 

   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

        4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - 

        4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 

        4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ

อาชีพ 

 

5 

 

ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการ

พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

        4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

 

5 

 

ดีเยี่ยม 

        4.2 เด็กด้วยโอกาส 5 ดีเยี่ยม 

        4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตาม

เกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

5 

 

ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจการบริหาร 

และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 



ตาราง 14  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์              
              (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สพท. คะแนน ระดับผลการประเมิน 
สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

70.47 C 

     

ตาราง 15   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผา่น
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.14 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 76.70 B ไม่ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 88.90 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 86.26 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.13 A ผ่าน 
6 คุรภาพการดำเนินงาน 91.78 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.42 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบทำงาน 83.80 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 74.56 C ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 18.75 F ไม่ผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายตัวชี้วัด 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายตัวชี้วัด 

 

 

        IIT                       25.81    

 

 

       EIT              26              

 

 

      OIT            18.66             
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การปฏิบติัหนา้ที่

การใชง้บประมาณ

การใชอ้  านาจ

การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ

การแกไ้ขปัญหาทจุริต

คณุภาพการด าเนินงาน

ประสทิธิภาพการสื่อสาร

การปรบัปรุงระบบการท างาน

การเปิดเผยขอ้มลู

การปอ้งกนัการทจุริต

คะแนนท่ีได้

93.14 การปฏิบติัหนา้ท่ี 
76.7 การใชง้บประมาณ 
88.9 การใชอ้ านาจ 
86.26 การใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ 
85.13 การแกไ้ขปัญหาทุจริต 

91.78 
84.42 

คุณภาพการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

83.8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

74.56 การเปิดเผยข้อมูล 

18.75 การป้องกันการทุจริต 



ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ  ได้แก่  

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ แผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  ให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา ระหว่าง
ประเทศ  

ซ ึ ่ งสร ุปแผนทั ้ง 3 ระด ับท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการพัฒนาการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานในป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ซึ่งกำหนดให้ หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580  โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์  ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 
ป ร ะ เ ด ็ น  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  1) ค ว า ม ม ั ่ น ค ง  2) ก า ร ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ   
3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาด
ย ่ อ ม ย ุ ค ใ ห ม ่  9) เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ ิ เ ศ ษ  10) ก า ร ป ร ั บ เ ป ล ี ่ ย น ค ่ า น ิ ย ม แ ล ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม   
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) 
ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18) 
การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม  และ 24) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19  
พ.ศ. 2564 - 2565   

แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่าง 
ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ   ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส  อันทัดเทียมกัน เพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ   ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย  4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข  8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  

 

 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 
– 2580 และอ ี ก  4 ย ุ ทธศาสตร ์ เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม  ค ื อ  1) การ เส ร ิ มส ร ้ า งแล ะพ ัฒนาศ ั กยภาพท ุ นมน ุ ษย์    
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้
อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  เพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธ ร ร ม า ภ ิ บ า ล ใ น ส ั ง ค ม ไ ท ย  7) ก า ร พ ั ฒ น า โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ ื ้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ โ ล จ ิ ส ต ิ ก ส์    
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  และ 10) 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ  เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา  และการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม  ของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย  ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม  

ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการ
พัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง  กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้   

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย  และแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม  เพ่ือธำรงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือดำเนินการตาม



อำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนด ยุทธศาสตร์หรือแผนด้าน
ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือ
กำหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความม่ันคง ของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้าง ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  11) การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคง
พ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษา ความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา
ความมั่นคง ทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษาความม่ันคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  วัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก เป็นนโยบาย
หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง และเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข  ของประเทศ 3) 
การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง
วัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาใน
การดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการ
เศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การ
ยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) 
การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง
ความเห็น ของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ



และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง 
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื ่อมโยง  กับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  

แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้  ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ .ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมี
สาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีเป้าหมาย  ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่อง
ดังกล่าว  

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น กรอบแนวทางในการ

ดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  



- นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ และ

บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ ลดการใช้

ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ทั้งการ

บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ จัดทำ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม  ถึงการจัดการศึกษา
เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

- จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความต้องการจำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่   

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน  

 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต และสร้างอาชีพ อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ   

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All)  
  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง  ชายฝั่งทะเล ทั้ง
กลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  



 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน  
  - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัด
ทั่วประเทศ  

 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ  

 - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย  จากยาเสพติด อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์   

 - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่  ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ  การสื่อสารและใช้ภาษาท่ี
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง  วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  - ศึกษาและปรับปรุงอัตรา
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  

 - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562   

4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  ที่พึงประสงค์ด้าน

สิ่งแวดล้อม  
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ  และสร้าง

รายได ้  
 5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน 
เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยค านึงถึง ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจน
กระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  

 - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)   



 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง กับการปฏิรูป
องค์การ   

 - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)   

(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  
- นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  
5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผล ตามนโยบาย “การศึกษา

ยกกำลังสอง(Thailand Education Eco-System:TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย  
  - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ให้ทันต่อก าร
เปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา ศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill  และRe-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ  - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชน
ที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ ื ่อความเป ็นเล ิศ (Human Capital  Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัล (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ  
  ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสอง ที่เน้นเพิ่มคนเก่ง
มาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  หลักสูตรยกกำลังสองที่เนน้ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-
Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม  ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่ง
สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ที่เน้นคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่
เพ่ิม ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 



จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)   
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The  Trainer) และ

ขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital  Excellence Center : HCEC)   
  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง ให้ภาคเอกชนสามารถ
เข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education  Excellence Platform : DEEP)   

- ให้ผู ้เร ียน ครู ผู ้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล  สู ่ความ  
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)   
  - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  – 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

       พันธกิจ 

1. จ ัดการศ ึกษาเพ ื ่ อ เสร ิมสร ้ า งความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักของชาต ิและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู ้ เร ียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื ่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

3. พ ัฒนาศ ั กยภาพและค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยน ให ้ ม ี สมรรถนะตามหล ั กส ูตรและค ุณล ั กษณะ  
ในศตวรรษที่ 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีสมรรถนะด้านภาษาและการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้  เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 



2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ดําเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ  

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน 

    2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ 
ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็น ของโลกในศตวรรษ

ที่ 23 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก 
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทํา 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเป็น ในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมที่สี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่

สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  

2-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 



   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม 
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

กลยุทธ์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก ( O-NET) 
และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมขึ้น 

 

 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ

พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
80 

 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น(*) 
3 



ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

1 

5 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 

200 

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน - 
10  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น 
 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

-ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 



5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
80 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 20 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 จำนวนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

                                                                  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

 
วิสัยทัศน์   
      “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
  

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสร ิม พัฒนาข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  ม ีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ        

มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เทา่เทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์    
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ 



4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ   
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก            ธรร
มาภิบาลและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยมองค์กร          
รับผิดชอบ   มีน้ำใจ   ให้บริการ   ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 

 

วัฒนธรรมองค์กร        
          “ร่วมคิด  ร่วมทำ  รว่มรับผิดชอบ” 
 

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
         “ลึกซึ้งงานภารกิจ    พิชิตงานนโยบาย    ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 
 

การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) ประกอบด้วย 
         1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS” 
             C = Change (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)  H  =  Human  Ability  (ผู้มีศักยภาพ)     
             A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N  = Nice  (ดี)   
             G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  S = Service mind  (มีจิตบริการ) 
          2. คุณลักษณะของครู สพม.33  (SMART TEACHERS)  : “KRUDEE” 
              K = Knowledge  (มีความรู้)   R =  Responsibility (มีความรับผิดชอบ)    
              U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 



              D = Development (มีการพัฒนา) E1 =  Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)     
              E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม) 
          3. คุณลักษณะของบุคลากร สพม.33  (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
              P = Personality (บุคลิกภาพ)   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  A = Attitude  (เจตคติ) 
              S = Service mind  (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)  
              N = Network  Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม) 
 4. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33  (SMART STUDENTS)  :  “DEKSAREN” 
             D = Democracy(มีความเป็นประชาธิปไตย)    E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม    
              K = Knowledge  (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21)  
              S = Sufficiency  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
              R = Responsibility มีความรับผิดชอบ   E = Enjoy (มีความสุข)  N = Network(สร้างเครือข่าย) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร ่งใสตรวจสอบได้ด ้วยระบบเวลาจร ิง (Real-time system) และการประเมินมีประส ิทธ ิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  6 .4 การกำก ับด ูแลการท ุจร ิต ในส ่วนของการประเมิน 
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 



ของประเทศไทยให้สูงขึ ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ  
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) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A  
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ส ุ ร ิ นทร์  ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .  256 3  ได ้ คะแนน  ซ ึ ่ ง ถ ื อว ่ า ม ี ค ุณธร รมและความโปร ่ ง ใ ส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ F  ( 70.47 ) โดย ตัวชี้วัด ที่ 1 () ได้คะแนนสูงสุด 93.14  คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด ที่ 10  ได้คะแนน  18.75 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 92.53 - - 
2559 82.27 ลดลง -10.26 
2560 78.11 ลดลง -4.16 
2561 82.10 เพ่ิมข้ึน +3.99 
2562 81.93 ลดลง -0.17 
2563 70.47 ลดลง 11.46 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผา่น
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าทที่ 93.14 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 76.70 B ไม่ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 88.90 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 86.26 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.13 A ผ่าน 
6 คุรภาพการดำเนินงาน 91.78 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.42 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบทำงาน 83.80 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 74.56 C ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 18.75 F ไม่ผ่าน 

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

สุร ินทร์  เป ็นรายตัวช ี ้ว ัด พบว ่าต ัวช ี ้ว ัดที ่หน ่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให ้ด ีย ิ ่งข ึ ้น ( ม ีคะแนน 
ต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู ้มาติดต่อทั ่วไปหรือผู ้มาติดต่อที ่รู ้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล  
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต



ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้ วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด  
ให้มีช่องทางให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับ  
การดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื ่อให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควร ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข ้อมูล 
(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. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้องดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้องว ิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์     ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช ้กรอบแนวทางตามย ุทธศาสตร์ชาต ิว ่าด ้วยการป้องก ันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์    ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 

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

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั ้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น



อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 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 ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั ่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั ่นคงของ  
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  
 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  



 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 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  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 



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

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด  
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ ่งจะนำไปสู ่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

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 ประชาชนและภาค ีต ่าง ๆ ในส ังคมร ่วมม ือก ันในการป ้องก ันการท ุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประส ิทธิภาพมีความเด ็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาคร ัฐม ีความโปร ่งใส ปลอดการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ มีการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในท ุกระดับ โดยเฉพาะการสร ้างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
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 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่ากา รทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีค ิดที ่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตน  



กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื ่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ 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
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่า ยต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจ ิตสำนึกการเป ็นพลเม ืองท ี ่ด ี ม ีว ัฒนธรรมส ุจร ิต และ การปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว ่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิ ด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง



ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที ่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี ่ยงด้านการทุจริต เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื ่อลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 



และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

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
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

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

ขึ้นไป) 
 

 

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 
  - จำนวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต 

จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 
2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม

การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย

การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าส ู ่ระบบดิจ ิท ัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินการที ่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคด ีท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ การปร ับปร ุงข ั ้นตอนการดำเน ินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ



ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ด ้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจร ิตและผู ้เช ี ่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ้ท ี ่เป ็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทัน ต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จ ัดการภาคร ัฐ การป้องกันการท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบและธรรมาภ ิบาลในส ังคมไทย  ในยุทธศาสตร ์นี้   
ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพื ่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั ้งนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 
  



 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (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 การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปล ูกฝ ังจ ิตสาธารณะ ย ึดประโยชน์ส ่วนรวมเป็นที ่ต ั ้ งม ีความซื ่อส ัตย์  ส ุจร ิต ม ีว ิน ัย ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี ่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 
 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์หลัก 

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

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ  

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 

ที่สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ  

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใน
ทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณา 
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  
มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื ่องการต่อต้านการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั ้นตอนการกำหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั ้นการทุจร ิตเชิงนโยบาย” ซึ ่งเป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งป้องกันการทุจริต  
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั ้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วเิคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิร ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นย ุทธศาสตร์ท ี ่ม ุ ่ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที ่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  
จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  
และเกรงกลัวทีจ่ะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและกาบังคับ
ใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้อง
กับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทจุริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส(Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

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

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

8. การเปิดโปงผู้กระทำ
ความผิดให้สาธารณชน
รับทราบและตระหนักถึงโทษ
ของการกระทำการทุจริตเมื่อ
คดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดำเนินคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

   



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธ ีการสำรวจ  
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรื อปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 



 
 
 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที ่คณะร ัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา ได ้แถลงนโยบายต่อสภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาติ  

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

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 



 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง  
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินง านของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง  
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติ 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  



2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  จำนวน 55 คน  
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 40 คน  
     

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลใน
สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนแลผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ  85 
  

        กลุ่มนิเทศ 

กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้  และ

ร้อยละ 85 12,000 
 

        กลุ่ม.นิเทศ 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การถอดบทเรียน “สพ
ม.สุรินทร์ เขตสุจริต ไม่
คิดคอร์รัปชัน” 

ได้รับการปลูกฝังให้
มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่ยอมรับ
การทุจริต 
 

กิจกรรมวิเคราะห์ ITA  ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรูเ้กี่ยวกับ  
ITA   มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบใน
ตัวชี้วัดแต่ละตัว 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 
 

ร้อยละ 85 10,000           

กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต  

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม

ร้อยละ 85 5,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

(การเสวนา “เขตสุจริต  
ไม่คิดคอร์รัปชัน”) 
  

กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้  และ
ได้รับการปลูกฝังให้
มีทัศนคติ และไม่
คิดคอร์รัปชัน 

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมแก่บุคลากรใน
สำนักงานให้ละอายต่อ
การทุจริต 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมาย
ได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  
ในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน  มี
ความละอายต่อการ
ทุจริต  

ร้อยละ 100 20,000           

กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
สาธารณะและ
เสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่าง 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนักรู้  
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง

ร้อยละ 85 13,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  

เรื่องผลประโยชน์
ซับซ้อน  

กิจกรรมการประเมิน 
ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2564  

คะแนน  85 -  
 

       กลุ่มนิเทศ 

รวม 60,000           
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  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. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษา/สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุก
ระดับมีจิตสำนึก
และพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และกำหนด
นโยบายคุณธรรม
และ 
ความโปร่งใสใน
การด่าเนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ์/
กำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
- การออก/ตดิตามแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริมการ
ต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ 
สำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 

2) สร้างจิตสำนึกท่ี
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

1) ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
และค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
- กิจกรรมสร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจริต การ
ถอดบทเรียน “สพม.สุรินทร์  
เขตสุจริต  ไม่คิดคอร์รัปชั่น” 

ร้อยละของ
จำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้ 
และได้รับ 
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการทุจริต 

12,000 

3) ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ

1) ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน ์
ส่วนรวม 

ร้อยละของ
จำนวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม

10,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระทำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

4) ส่งเสริมการ
สร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี 
เพ่ือสาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 
 -กิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในสำนักงานให้ละอาย
ต่อการทุจริต 

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

5,000 

2. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทำงาน 
ให้สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการเปิดเผยข้อมูล 
(Open Data)ประจำปี 2564 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 

 
 
 
 

13,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 

2) ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี 2564 

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่า
งาน ด้านการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้
หัวข้อ“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจริต ZeroCorruption” 
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจเกิดข้ึน/
Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION JOURNAL 
ประจำปี 2564 

จำนวนรูปแบบ 
กาประชาสัมพันธ์ 
ในด้านกาต่อต้าน
การทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู้ 

20,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และช่องทาง
ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดทำและดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์
โดยการ มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนข้อมูล) 

- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลใน
สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
แลผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ  85 
  

        กลุ่มนิเทศ 

กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้  และ
ได้รับการปลูกฝังให้

ร้อยละ 85 12,000 
 

        กลุ่ม.นิเทศ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การถอดบทเรียน “สพม.
สุรินทร์ เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน” 

มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่ยอมรับ
การทุจริต 
 

กิจกรรมวิเคราะห์ ITA  ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรูเ้กี่ยวกับ  
ITA   มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในตัวชี้วัด
แต่ละตัว ปลูกฝังให้
มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่ยอมรับ
การทุจริต 
 

ร้อยละ 85 10,000           

กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต  

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ

ร้อยละ 85 5,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

(การเสวนา “เขตสุจริต  
ไม่คิดคอร์รัปชัน”) 
  

ตระหนักรู้  และ
ได้รับการปลูกฝังให้
มีทัศนคติ และไม่คิด
คอร์รัปชัน 

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมแก่บุคลากรใน
สำนักงานให้ละอายต่อ
การทุจริต 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมาย
ได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  
ในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน  มี
ความละอายต่อการ
ทุจริต  

ร้อยละ 100 20,000           

กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
สาธารณะและเสริมสร้าง
การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนักรู้  
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง

ร้อยละ 85 13,,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เรื่องผลประโยชน์
ซับซ้อน  

กิจกรรมการประเมิน 
ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2564  

คะแนน  85 -  
 

       กลุ่มนิเทศ 

รวม 60,000           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



106 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซ่ือสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 

-  

 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 12,000 กลุ่มงานนิเทศ 
 - กิจกรรมการถอดบทเรียน “สพม.สุรินทร์ เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”   
 - กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"   
 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
10,000 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

  

 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 5,000 มที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมแก่บุคลากรในสำนักงานให้ละอายต่อการทุจริต   กลุ่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

20,000 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

 - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัตติามแนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ   
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 - การจัดทำมาตรการให้ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียมสี่วนร่วม   
 -  การจัดทำมาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจา้ง   

 -  การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต   
 -  การจัดทำมาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม   

 -  การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ   

 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชน  กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
 - กิจกรรมสร้างการรับรู้เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสรมิจรยิธรรมและตอ่ต้าน

การทุจริต 
13,000  

รวมท้ังสิ้น 60,000  
 
  
  
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
    (นางลัคนา  คณากรณ์)                   (นายสำเริง   บุญโต) 
    ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์    ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

   (.........................................) 
  ตำแหน่ง ............................................... 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



 
 


