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คํานํา 
   

  ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ไดกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณและความนาเชื่อถือของประเทศ ซึ่งผลกระทบ
ดังกลาวสงผลตอเนื่องทําใหประชาสังคมมีความคาดหวังตอกระบวนการตางๆ ของภาครัฐ ที่จะแกไขปญหา
และดําเนินการใด ๆ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว  4 ยุทธศาสตร คือ  ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางจิตสํานึก  คานิยม  
ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ  ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแปลงแผนยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุก
องคกรตองจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตนเอง  

 

ดังนั้น  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จึงไดจัดทํา          
แผนยุทธศาสตรการปองกันและตอตานการทุจริต 2 ป พ.ศ.2559 - 2560  ที่สอดรับกับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
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แผนยุทธศาสตรการปองกันและตอตานการทุจริต  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

        ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามบันทึกความเขาใจในการตอตานการทุจริตรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อประสานความรวมมือในการตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน สรางความ
รวมมือในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมในความซื่อสัตยสุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย  
ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาศัยกลไกทาง
การศึกษาในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการตอตานคอรัปชั่นใหเกิดขึ้นในหมูเยาวชนสรางเครือขาย
ตอตานคอรัปชั่นในสถานศึกษา  ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงจิตสํานึกในการตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่นและสรางคานิยมซื่อสัตยสุจริตใหแกเยาวชนโดยจะมีการใหความรู ตรวจสอบและเฝาระวังการ
ทุจริตในองคกรดานการศึกษาที่อยูภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศพรอมรวมมือกันสรางเครือขาย
ตอตานการทุจริตในกลุมเยาวชนทั่วประเทศดวย 
 

  ดังนั้น  เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันและตอตาน        
การทุจริต 2 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อใชเปนเครื่องมือรณรงคใหบุคคลากรของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีคุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติราชการใหแกองคกรและประชาชน 
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2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหแกบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไข
และรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
 2.2 เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 กับทุกภาคสวนในการปองกันและตอตานการทุจริต สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 2.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในการปองกันและ
ตอตานการทุจริตใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
    
3.  วิสัยทัศน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษา มีมาตรการปองกัน
และตอตาน การทุจริต ของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
4.  พันธกิจ 
 4.1  เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3และสถานศึกษาอยางทั่วถึงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           4.2  สงเสริมบทบาทเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปองกันและตอตานการ
ทุจริต 
           4.3  สงเสริม สนับสนุนการจัดการองคความรูดาน มาตรการปองกันและตอตานการทุจริตใน            
ภาคหนวยงานจริงจังและตอเนื่อง 
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5. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  
    (พ.ศ.2556 - 2560)
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6. แผนยุทธศาสตรการปองกันและตอตานการทุจริต  
   ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3  
 

ยุทธศาสตรที่ 1   เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงาน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ตามหลักคุณธรรม 
 

มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และ

สถานศึกษาไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

และสถานศึกษาไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1.2 ควบคุม กํากับ ดูและ การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                    

1.2 สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความชื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต          
โดยใหยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาต ิ

 1.2.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  และสถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม 

 1.2.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของ 
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการหนวยงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคหนวยงาน 
 

มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน  
 2.1 บูรณาการหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3     
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                
       2.1.1  ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษา  
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
       2.1.2  ใชระบบ Smart Eoffice ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 “เปนศูนยขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคหนวยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงและเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ในภาคหนวยงานเพื่อนําไปประมวล วิเคราะหเพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาคในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
 2.2.3  สงเสริม สนับสนุนใหใชระบบอินเทอรเน็ตของสถานศึกษาที่มีอยูแลว เพื่อทําการเผยแพร
ประชาสัมพันธในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ติดตอสื่อสารระหวางกัน 
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ยุทธศาสตรที่ 3  สรางเสริมความเขมแข็งในการปองกันและตอตานการทุจริตในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
 

มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน  
 3.1  สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคหนวยงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  กับสถานศึกษา 
  3.1.1  ประสานความรวมมือขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 เกี่ยวกับการปองกัน และตอตานการทุจริต 
  3.1.2  ประสานความรวมมือกับขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในการแจงขาวสาร เบาะแสที่มีการทุจริตเกิดขึ้นในหนวยงาน ที่สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
 3.2  สงเสริมมีการใชเทคโนโลยีสารเทศสําหรับการแจงขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตภาคหนวยงาน 
  3.2.1  สนับสนุนใหมีความรูดานการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการมีการทุจริตภายใน
หนวยงาน 
  3.2.2  ใหมีการวางระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน  
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยแจงขอมูล ขาวสาร
การทุจริตผาน WEB SITE    
 
ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและตอตานการทุจริตภายในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 

มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน 
 4.1  พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.1.1  สงเสริมใหมีความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
  4.1.2  สงเสริมใหแจงเบาะแสที่มีการทุจริต ในการใชอํานาจที่เอื้อประโยชนตอการทุจริต     
การจัดทําสัญญาภายในหนวยงาน การทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        4.1.3  เผยแพรขาวสาร โทษในการกระทําผิด เกี่ยวกับพฤติการณที่เอื้อตอการทุจริต 
 4.2  สรางจิตสํานึกใหมีมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
หนวยงาน ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
        4.2.1  เสริมสรางใหภายในหนวยงานที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3   มีความรูดานการปองกันและตอตานการทุจริต 
        4.2.2  สงเสริมใหมีความรวมมือในสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        4.2.3  การติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐ ที่ฝาฝนไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการทุจริตในรูปแบบตางๆ                                                  
       4.2.4  สงเสริมเผยแพรกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อมิใหเกิดการกระทําความผิด   
แกสถานศึกษาภายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
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7. มาตรฐานความโปรงใส : 
 มิติที่ 1  ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
 มิติที่ 2  ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 
 มิติที่ 3  ดานการใชดุลยพินิจ 
 มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องรองเรียน 
 
8. คุณลักษณะ 5 ประการ ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตาม
โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อันจะกอใหเกิดคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองคกร 
  1. ทักษะการคิด 
 2. มีวินัย 
 3. ซื่อสัตยสุจริต 
 4. อยูอยางพอเพียง 
 5. มีจิตสาธารณะ 


