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กลุม่อ ำนวยกำร 

ส ำนกกาำนขตพื้นนี่กกำร กึกาำรรถมม กึกาำนรำิววำสเขตพเ  



ค าน า 

  รายงานผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ด าเนินการประมวลผล
การจัดการด าเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 4 ปัจจัยเสี่ยงซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้นและ 
มีผลการด าเนินงานที่น่าพึงพอใจสามารถปูองและลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กรซึ่งมีผลการด าเนินการดังรายละเอียดที่ปรากฏรายงานฉบับนี้ 

 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ  
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น  
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย  
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์  
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน  
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ                        
ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน          
ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 

 



  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ปู อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ข้อมลูของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 

 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม             การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ข้อมลูพืน้ฐาน 

 1. สถานทีต่ั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต าบลล าภู อ าเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์ 0 7353 2300,0 7353 2151 โทรสาร 0 
7353 2154 เวบ็ไซด์ http://www.narathiwat1.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 2. จ านวนบุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท าหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะก ากับดูแล ประสานส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการและ
สถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 



 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จ านวน 86 คน แยกรายละเอียดตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 

ที ่ รายงาน ผอ.เขต รอง ผอ.
เขต 

ขา้ราชการ บคุลากร
ทางการ
ศกึษา 

ลกูจา้งประจ า ลกูจา้ง
ชัว่คราว 

รวม
ทั้งสิน้ 

1 ผู้บริหารการศึกษา 1 1 - - - - 2 

2 กลุ่มอ านวยการ - - 4 6 4 6 20 

3 กลุ่มนโยบายและแผน - - 4 1 - - 5 

4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

- - 2 1 - - 3 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ - - 7 8 - - 15 

6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 2 1 - - 3 

7 กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 7 5 - - 12 

8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล      
การจัดการศึกษา 

- - 14 - - - 14 

9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 5 3 - - 8 

10 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 1 - - 2 

11 กลุ่มกฎหมายและคดี - - 1 1 - - 2 

รวมทั้งสิน้ 1 1 47 27 4 6 86 

 

 3. เขตพื้นทีบ่ริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) 
จ านวนต าบล จ านวนเทศบาล/อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมืองนราธิวาส 305.115 7 62 2 5 
ยี่งอ 200.516 6 40 2 6 
บาเจาะ 171.680 6 50 1 6 
รือเสาะ 468.324 9 72 1 9 
ศรีสาคร 500.100 6 35 1 6 
รวม 1,645.735 34 259 7 32 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาสและส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

 

 
 



แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางที่ 1  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอและประเภทโรงเรียน 

อ าเภอ 
จ านวนโรงเรยีน 

ประถมศกึษา 
(อ.1-ป.6) 

ขยายโอกาสฯ 
(อ.1-ม.3) 

รวม 

เมืองนราธิวาส 34 6 40 
ยี่งอ 23 - 23 
บาเจาะ 25 2 27 
รือเสาะ 35 5 40 
ศรีสาคร 16 2 18 
รวม 133 15 148 
ที่มา :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
 
 

 



ตารางที่ 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 

ขนาดโรงเรยีน 
ปกีารศึกษา 

2560 2561 
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน) 38 35 
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 105 107 
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) 6 6 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป) - - 
รวม 149 148 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
 

ตารางที่ 3 จ านวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 

รายการ 
ปกีารศึกษา 

2560 2561 
จ านวนห้องเรียน   
ก่อนประถมศึกษา 445 457 
ประถมศึกษา 1,058 1,053 
มัธยมศึกษาตอนต้น 50 51 
รวม 1,553 1,561 
จ านวนนักเรียน   
ก่อนประถมศึกษา 7,511 7,675 
ประถมศึกษา 23,281 22,965 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,085 1,199 
รวม 31,877 31,839 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
 

 
ตารางที่ 4 จ านวนห้องเรียน และนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2560-2561 

ระดบั 
ปีการศกึษา 

2560 2561 
ห้องเรียน นักเรียน อัตราส่วน ห้องเรียน นักเรียน อัตราส่วน 

อนุบาล 1 107 1,318 1:12 124 1,719 1:14 
อนุบาล 2 167 2,978 1:18 166 2,872 1:17 
อนุบาล 3 171 3,215 1:19 167 3,084 1:18 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 445 7,511 1:17 457 7,675 1:17 
ประถมศึกษาปีที่ 1 177 3,941 1:22 179 4,005 1:22 
ประถมศึกษาปีที่ 2 173 3,643 1:21 176 3,703 1:21 
ประถมศึกษาปีที่ 3 177 3,750 1:21 171 3,622 1:21 
ประถมศึกษาปีที่ 4 178 4,010 1:23 177 3,777 1:21 



ประถมศึกษาปีที่ 5 176 3,968 1:23 177 3,999 1:23 
ประถมศึกษาปีที่ 6 177 3,969 1:22 173 3,859 1:22 
รวมระดับประถมศึกษา 1,058 23,281 1:22 1,053 22,965 1:22 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 410 1:24 19 481 1:25 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 386 1:23 17 3714 1:22 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 289 1:18 15 347 1:23 
รวมระดับมัธยมศึกษา 50 1,085 1:22 51 1,199 1:24 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,553 31,877 1:21 1,561 31,839 1:20 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 

  
 



 5. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น จ านวน 2,845 คน 
โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 

 
 
ที่ 

 
 

อ าเภอ 

 
 

ผอ.รร. 

 
 

รอง ผอ.รร. 

 
 

คร ู

 
ครู

ผู้ชว่ย 

 
ลกูจ้าง
ประจ า 

อัตราจา้ง  
 
รวมทัง้สิน้ 

พนกังาน
ราชการ 

ธรุการ
โรงเรยีน 

นกัการ
ภารโรง 

บคุลากร
ดา้นวทิย+์

คณติ 

รปภ. 
คร ู

ครปูระชารฐั พีเ่ลีย้ง
เดก็พกิาร 

วทิยากร
แบบเขม้ 

วทิยากร
ภายนอกสอน
ศาสนาอสิลาม 
(รายชัว่โมง) 

คร ู       
ผูท้รง 
คุณคา่ 

1 เมือง 39 3 432 30 26 114 40 15 4 23 1 9 40 4 9 789 
2 บาเจาะ 27 - 288 15 8 90 26 20 1 26 1 12 12 7 3 536 
3 ยี่งอ 23 - 215 14 6 57 23 10 8 19 1 3 15 1 8 403 
4 รือเสาะ 40 - 350 37 14 133 40 17 3 38 2 5 39 5 1 724 
5 ศรีสาคร 18 1 198 14 4 72 18 10 2 18 3 3 27 3 2 393 

รวมทั้งสิน้ 147 4 1,483 110 58 466 147 72 18 124 8 32 133 20 23 2,845 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (1 มี.ค. 62) 
 



การวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่มด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก ่
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
 
 



 คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1  ป ี2558 - 2561 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561           
แสดงดังนี้ 

หนว่ยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ป ี58 ป ี59 ป ี60 ป ี61 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 78.62 90.73 91.40 85.77 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  76.11 80.66 84.92 85.12 

 คะแนนรายดชันขีองส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 ป ี2560 - 2561 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 
 รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

หนว่ยงาน 
คะแนน ITA 

ภาพรวม 
ดชันีที ่1 ดชันีที ่2 ดชันีที ่3 ดชันีที ่4 ดชันีที ่5 

ป ี60 ป ี61 ป ี60 ป ี61 ป ี60 ป ี61 ป ี60 ป ี61 ป ี60 ป ี61 ป ี60 ป ี61 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 

 
91.40 

 
85.77 

 
91.57 

 
83.81 

 
96.50 

 
85.99 

 
96.83 

 
90.70 

 
73.52 

 
84.13 

 
95.32 

 
83.82 

ผลตา่ง - 5.63 - 7.76 - 10.51 -6.13 + 10.61 - 11.5 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1         
ได้คะแนนการประเมิน ในดัชนีที่ 4 ปี 2560 ประเด็นด้าน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ต่ ากว่าร้อยละ 80         
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีจุดบกพร่องในเรื่องวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร แต่ในปี 2561 ได้คะแนนการประเมิน ในดัชนีที่ 4 ประเด็นด้าน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
สูงกว่าร้อยละ 80 ควรรักษาสภาพการด าเนินงานให้อยู่ในระดับดีเด่น และผลจากการเปรียบเทียบค่าคะแนนดัชนีที่ 1 
ความโปร่งใส ,ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด ,ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีที่ 5 
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีค่าคะแนนน้อยลง ซึ่งมีการพัฒนาน้อยกว่าค่าดัชนีในปี 2560 ซึ่งต้องปรับปรุงให้มี
การพัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป 

  
 

 

 



 แนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารปูองกันการทุจรติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่2 บริบททีเ่กีย่วขอ้ง 

 ยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี  เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ดา้นความมัน่คง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  



 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ดา้นการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันา ระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



 ยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปูองกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วสิยัทัศน ์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกจิ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วตัถปุระสงคห์ลัก 

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

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

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

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลกั 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 



ยุทธศาสตร์ที ่1 สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุรติ” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝุายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจุรติ 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

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

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

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

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

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

 
 



ยุทธศาสตร์ที ่3 “สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปูอนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกัน้การทุจรติเชงินโยบาย 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

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

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 



ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบปูองกนัการทจุรติเชงิรุก”  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบปูองกนัการทจุรติเชงิรุก 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปูองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกัน 
การทุจริต 
 

2. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 
 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกบัการปูองกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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



ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบปูองกนัการทจุรติเชงิรุก 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการปูองกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การปูองกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการปูองกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  จะมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว  และผู้กระท าการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต  อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทจุริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

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

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู้การทจุรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี 
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู้การทจุรติของประเทศไทย” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
 



ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู้การทจุรติของประเทศไทย” 
กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรฐับาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทรโ์อชา ทีแ่ถลงตอ่สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามา
หากินและการด ารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน  
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 



10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการ  
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า  
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน 
เป็นส าคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่ วยงานของรั ฐ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริ การ เชิ งรุ ก  
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารง านบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้ งขึ้นเ พ่ือสอดส่อง  
เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 
 

 



 นโยบายรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (นายธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป)์  
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 

Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น 
สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ 
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค าสัง่ คสช. ที ่69/2557 เรื่องมาตรการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาการทจุรติประพฤตมิิชอบ 

    (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. การวเิคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชนท์บัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาส        
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) เชงิคณุภาพ 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ทีส่ง่ผลกระทบดา้นการดาเนนิงาน (บุคลากร) 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดบัความเสีย่ง ชว่งคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
โดยที่ 



 
ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณต์่างๆ x ความรนุแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ 

(Likelihood x Impact) 
  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์                 
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดบัความเสีย่ง คะแนนระดบัความเสีย่ง มาตรการก าหนด การแสดงสสีญัลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวเิคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชนท์บัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพจิารณากระบวนงานที่มโีอกาสเสีย่งต่อการทจุริต หรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ทางราชการ  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นพวกพ้อง หรือญาติ 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการตรวจสอบผู้ได้รับทุน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 2) โดยมีกระบวนงานทีเ่ขา้ข่ายมโีอกาสเสีย่งตอ่การทจุรติ หรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 - การบันทึกขอใช้รถราชการ 
 - การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 - หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการตรวจสอบผู้ได้รับทุนไม่ระบุให้ชัดเจน 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร โดยการก าหนดคุณสมบัติที่เอ้ือต่อประโยชน์ส่วนตน 
 3) ความเสยีหายทีจ่ะเกิดขึน้หากไม่มกีารปอูงกันทีเ่หมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 - นักเรียนด้อยโอกาสสูญเสียโอกาสทางการศึกษาที่ดี 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการปูองความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตัิงานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน 
  (1) การเสริมสรา้งจิตส านึกใหบุ้คลากรของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 
รงัเกยีจการทจุรติทกุรูปแบบ เชน่ 
  - การเสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การปูองกนัเหตุการณห์รอืพฤติกรรมที่อาจเป็นภยัต่อหนว่ยงาน เชน่ 
  - ใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ท าบันทึกขออนุญาตใช้ และใส่ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่เดินทางไปราชการ 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษาให้ท่ัวถึงและหลากหลายช่องทาง 
 



สรปุผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1  
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จ านวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การขอใช้รถทางราชการ 
   2. การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นพวกพ้อง หรือญาติ 
   3. การหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการตรวจสอบผู้ได้รับทุน 
   4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   5. การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดบั ปจัจยัความเสีย่งในการเกดิทจุรติ โอกาส ผลกระทบ 
ระดบั 

ความเสีย่ง 

ล าดบั 

ความเสีย่ง 

1 การด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง 3 5 15 (1) 

2 การสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 4 12 (2) 

3 การจดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นพวกพ้อง หรือญาต ิ 3 4 12 (3) 

4 การหลกัเกณฑ์ คุณสมบัตแิละการตรวจสอบ 

ผู้ได้รับทุน 

2 4 8 (4) 

5 การขอใช้รถทางราชการ 2 3 6 (5) 

แผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Map) 
  

5   (1)    

4  (4) (2),(3)   

3  (5)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวเิคราะห์ความเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

ผลการวเิคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชนท์บัซ้อน จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 1  (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ล าดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นพวกพ้อง หรือญาติ ล าดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
การหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการตรวจสอบผู้ได้รับทุน ล าดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การขอใช้รถทางราชการ ล าดับ 5  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ สูง และปานกลาง  
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2562 มี ดังนี้ 
 

ระดบัความเสีย่ง มาตรการก าหนด ปจัจยัความเสีย่ง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ 
- การจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนที่เป็นพวกพ้อง หรือญาติ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การขอใช้รถทางราชการ 

     ต่ า (Low) - - 
 

 
 



3. แผนจดัการความเสีย่งปูองกันผลประโยชนท์บัซ้อน 

ปจัจยัที ่
จะเกดิความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดบั 
ความ 
เสีย่ง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. การด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         

กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2. การสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ 

13 
 

4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

         กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 



ปจัจยัที ่
จะเกดิความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดบั 
ความ 
เสีย่ง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. การจัดสรร
งบประมาณให้
โรงเรียนท่ีเป็นพวก
พ้อง หรือญาติ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน
ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

4. การหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติและการ

2 
 

4 
 

8 
 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ

         กลุ่มส่งเสริม
การจัด



ปจัจยัที ่
จะเกดิความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดบั 
ความ 
เสีย่ง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ตรวจสอบผู้ได้รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
5. การขอใช้รถ         
ทางราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏบิัติตามคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ม
อ านวยการ 
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ผูร้บัผดิชอบ 
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ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


