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ค าน า 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก 

ให้มวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 
1 บทน า น าเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 
น าเสนอ บริบทท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญของโครงการ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนส าเร็จเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย 
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้อง  

กันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีน าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

อย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญ  

ล าดับต้นๆท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนมาช้านานจนฝังรากลึกและ 

พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง  

ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาท่ีพบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมท่ีปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพล  

ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรอืด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ท่ีตัวข้าราชการ ปัญหา ท่ีเกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ 
ท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล 

ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน  

ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลง 
เหลือ 36 คะแนน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซ่ึงสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
พร้อมท้ังก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน
วงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน 

การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ 

มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 

การทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 

เพื่อต้านทุจริต พร้อมท้ังเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน 

เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้จัดท าข้ึนบนพื้นฐาน 

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ 

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ 
“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเท่าทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษา  

ข้ันพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความส าคัญ  

ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรง เรียนสุจริตเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน  

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต เพื่อให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกท้ังยังมีการน าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ 
การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
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ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

   
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 
พฤศจิกายน   พ.ศ.2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร และมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปน้ี 

 1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหส้อดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนว่ยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหนว่ยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วจิัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบคุคล  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
รวมท้ังบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

สภาพทัว่ไป 
1. ที่ตั้ง  

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ต้ังอยู่เลขท่ี 354 หมู่ท่ี 2     ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม บนท่ีราบสูงโคราชเป็นพื้นท่ีก่ึงกลางภาคอสีาน เรียกว่า สะดืออีสาน  อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนอืของจังหวดัมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 28  กิโลเมตร อ าเภอโกสุม
พิสัยมีพื้นท่ีจ านวน 827.876 ตารางกิโลเมตร   
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2. อาณาเขต 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีพื้นท่ีครอบคลุม 4 อ าเภอ 34 ต าบล   479 
หมู่บ้าน   มี อาณาเขตติดตอ่  ดังนี้ 
           ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเชียงยืน และอ าเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

           ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

           ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอบรบือ  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านแฮด  และอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
3.  ภูมปิระเทศ 

 พื้นที่อ าเภอโกสุมพสิัย  เป็นท่ีราบสูง  พื้นที่เป็นคลื่น ลุ่ม ๆ  ดอนๆ  ไม่มีภูเขา มีแม่น้ าชีไหลผ่านแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 2  ส่วน พื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของแม่น้ าชี เป็นท่ีราบลุ่มสว่นมากเป็นดินเหนยีว
ปนทรายชาวบ้านเรียกว่าขาทาม พื้นที่ทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ าชี บรเิวณใกล้แม่น้ าเป็นท่ีราบลุ่ม ดิน
เหนียวปนทรายเรียกว่าขาทาม  แต่พื้นท่ีท่ีไกลออกไปจากแม่น้ าชี พื้นท่ีส่วนมากเป็นดินทรายแห้งแล้งชาวบ้านเรียกวา่
ขาโคกพื้นที่บางส่วนจะเป็นเนินสูงสลับกับท่ีลุ่มเหมอืนลูกคลื่น 

 
4. สภาพการปกครองพื้นที่/ประชากร 
 ตารางที ่ 1  แสดงข้อมูลสภาพการปกครอง พื้นท่ี/ประชากร  

อ าเภอ 

การปกครอง 
พื้นที ่

ตาราง กม. 
ประชากร 

(คน) 
ระยะห่าง

จาก
จังหวัด 

จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

เทศบาล อบต. 

โกสุมพิสัย 28 17 231 1 17 827.876 111,046 
เชียงยืน 50 8 116 2 7 289.00 56,454 
กุดรัง 40 5 85 - 5 267.00 37,168 
ชื่นชม 75 4 47 2 2 113.00 24,960 

รวม 34 479 5 31 1,496.876 229,628 
ข้อมูลประชากร ณ ธนัวาคม  2561 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา และก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551  ลงวันท่ี  18  
มกราคม  2551  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี  4  กุมภาพันธ์  2551      จัดการศึกษา 3 ระดับ ประกอบด้วย  ระดับ
ปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ด าเนินการจัดการ
ศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอ าเภอในเขตบริการ 4  อ าเภอ ประกอบด้วย 
อ าเภอโกสุมพิสัย  อ าเภอเชียงยืน อ าเภอกุดรัง และอ าเภอชื่นชม 
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ตารางที่  2  แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากร 

รายการ จ านวน/หนว่ย 

1.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
  1.1 หน่วยงาน/กลุ่ม 
  1.2 โรงเรียนในสังกัด 

 

        10         
145    

 
กลุ่ม 
โรงเรียน 

2.ห้องเรียน    1,329    ห้อง 
3.นักเรียน 
       3.1 ก่อนประถมศึกษา 
       3.2 ประถมศึกษา 
       3.3 มัธยมศึกษาตอนตน้   

   17,694  
     3,514 
   12,312 

1,868    

คน 
คน 
คน 
คน 

4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 1,573  คน 

       4.1.1 ผู้บริหาร 
       4.1.2 ครูผู้สอน 
       4.1.3 พนักงานราชการ 
       4.1.4 ลูกจ้างประจ า  
       4.1.5 ลูกจา้งชั่วคราว 

 4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  61 คน 

        4.2.1 ผู้บริหาร 
        4.2.2 ศึกษานิเทศก์ 
        4.2.3 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 
        4.2.4 ลูกจ้างประจ า 
        4.2.5 ลูกจ้างชั่วคราว 

 

     
131      
985   

        26    
        48   
      360 

     
          2           

12    
        27                         

1 
20   

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

               ข้อมูล  10 มิ.ย.62 
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การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมท้ังมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตท้ัง
ในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการด าเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรมบริษัท 

สร้างการด ีกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น 
กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2) ผู้รับผิดขอบโครงการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 4) ผู้มีความช านาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบูรณา
การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ร่วมกับผู้แทนจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด  

1.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 



8 
 

2. การปฏิบัต ิ

 2.1 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.3 ขยายผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2.4 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.5 รับการติดตาม และให้ค าปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.6 รับการประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า อ อ น ไ ล น์  
(ITA Online) จากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ติดตามการด าเนินโครงการ 
 3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการด าเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ท่ีได้รับการโอนจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินโครงการ 
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม 

2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็น
ตัวแทนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 

เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีน าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานท่ีได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไปขยายผลเพือ่พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีท่ี 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ไดด้ าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน  

การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
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ของประเทศไทยให้สูงข้ึน ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กร  

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ  

การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิด  

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อ านาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการด าเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ท้ังสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 85.89 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A   ( Very Good ) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด 96.57 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 72.77 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 71.26 - - 
2559 79.88 เพิ่มข้ึน + 8.26 
2560 76.16 ลดลง - 3.72  
2561 80.21 เพิ่มข้ึน + 4.05 
2562 85.89 เพิ่มข้ึน + 5.68 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที ่ ประเด็นตวัช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 96.57 AA ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2. การใช้งบประมาณ 84.13 B ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3. การใช้อ านาจ 95.44 AA ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.26 A ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.56 A ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 92.27 A ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.63 A ผ่าน/ไม่ผ่าน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 83.39 A ผ่าน/ไม่ผ่าน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 90.28 A ผ่าน/ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 72.32 C ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดบัผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหต ุ

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 

 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งข้ึน 
ดังนี ้

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้

3. การใช้อ านาจ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล  

และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
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ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ 

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  

เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด  

ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ  

การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ 
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่ งข้ึน รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด 

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  

ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ  

เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต 

ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย 
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3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ 

 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบตัิการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอน
ดังต่อไปน้ี 

 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทาง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่ีได้รับความเห็นชอบ 

 7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ 

การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระส าคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี ้ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

สาระส าคัญท้ัง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 

ท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 

ท่ีส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 

ได้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
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ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีก าหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้
 1. ด้านความมั่นคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
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 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 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 จรยิธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสังคม 

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอ้มและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอ่การด ารงชวีิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสือ่สารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเตบิโตบน คุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบรหิารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  

 (4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิง่แวดลอ้ม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันา ระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครฐั  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
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 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบรหิารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าข้ึนภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 

ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจ าเป็นต้องได้รับ 

การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 

ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  

มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต  เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  

อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือ กันใ นการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เปา้หมายและตวัช้ีวดัของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การตอ่ตา้นการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ
ไทย  

(อันดบั/คะแนน) 

อยู่ในอนัดับ 1 
ใน 54 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอนัดับ 1 
ใน 43 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอนัดับ 1 
ใน 32และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอนัดับ 1 
ใน 20 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  73 
คะแนน 

 

แผนย่อยของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมท้ังสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
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แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรฐัตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานวา่ ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ังในชีวิตประจ า วัน 

และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 

ถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ี  

ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธี คิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  

ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากข้ึน เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ท่ีผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แต่สภาวะทางสังคมท่ีตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  

เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 

และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 

ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 

กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  

การทุจริต   
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1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 

เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 

ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  

และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  

ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท าหน้าท่ีความเป็น
พลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดก้ันมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 

และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง 

ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 

การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทัน 

ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  มีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ข้ันวางแผนก่อนด าเนินงาน ข้ันระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้าง
มาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ  

ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
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พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการใชง้บประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจดัการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสท่ีสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 

และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สจุริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทย 

มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความ
ซื่อสัตย์สจุริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 

ท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมสจุริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ 80  
(85 คะแนน

ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤต ิ

มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกชี้
มูลว่ากระท าการทุจริต 

ลดลงรอ้ยละ 
10 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
70 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงรอ้ยละ 
25 

ลดลงรอ้ยละ 
50 

ลดลงรอ้ยละ 
80 

ลดลงรอ้ยละ 
90 
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริต 

อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี  
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรยีนท่ีเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  

ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 

และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  

ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  

และกระชับมากข้ึนเพื่อให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ท่ี เ ก่ียว ข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ การปรับปรุ ง ข้ันตอนการด า เนินการ  

ท่ีล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน รวมท้ังการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ท่ีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ี  

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริต 

ท่ีจ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกต ิ

ท่ีกฎหมายก าหนด 

ไม่เกินรอ้ยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ท่ีหน่วยงานไต่สวน 

คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหาร
จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ี
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ี
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝั งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่ วนรวมเป็นท่ีตั้ งมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  มี คุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony)  
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 ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน ์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกจิ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ารอ้ยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมอืง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

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

ท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตรห์ลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตรท์ี ่1 “สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทจุริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 

ท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดงันี้ 
ยุทธศาสตรท์ี ่1 สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวยั
ตั้งแต่ปฐมวัยใหส้ามารถแยก
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตวัและ
ผลประโยชนส์่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชนส์่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อยา่งจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มรีะบบและ 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวยัตั้งแต่ปฐมวัย เพือ่สรา้งพลเมืองที่ด ี
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

กระบวนการกลอ่มเกลาทาง
สังคมเพื่อตา้นทุจริต 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและสือ่การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตัง้แต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครือ่งมือการสื่อสารทางสังคมเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอ่มเกลาทางสงัคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสงัคม เพื่อเป็นเครือ่งมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกลอ่มเกลาทางสังคม
และการปฏิบัตงิานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปอ้งกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตวัในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรอืกฎหมาย และผลักดันใหเ้กิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจรงิและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
 



29 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผน่ดินของรฐับาลและการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 

มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังนี ้
ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจรติ 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมอืงจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจา้หน้าท่ีรฐั 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจา้หน้าท่ีรัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

เจ้าหน้าท่ีรฐัโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรฐั 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวเิคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 
ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ ์
และมาตรการในการปฏิบัตเิจตจ านงทางการเมอืงในการปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพือ่ให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 



30 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจรติ 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจดัตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมอืงต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณตอ่นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มกีารเลอืกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานขอ้มูลแนวทาง/มาตรการในการปอ้งกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ข้ันการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ข้ันการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 

ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังนี ้
ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสยีงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉนัทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชีว้ัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จา่ยงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมอืงของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัต ิ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรบั 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรบัการส่งเสริมภาคธรุกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

ไปปฏิบัต ิ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห ์ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชงินโยบายในองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพือ่สรา้งองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4.2 เผยแพรอ่งค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่4 “พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน 

โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังนี ้
ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจรติในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนรว่มกับระบบการปอ้งกนัการทุจริต 
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1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยบัยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพือ่ยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู ่
การปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพือ่ลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให ้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาขอ้มูลเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรือ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสรา้งสรรค์เพือ่ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพือ่ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสือ่สารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพือ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
เพื่อเชือ่มโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดชันีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสญัญา 
สหประชาชาติว่าดว้ยการตอ่ต้าน 
การทจุริต ค.ศ. 2003 (United 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อตอ่ต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐใหร้องรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการปอ้งกันการจัดซื้อจัดจา้งและการจัดการคลังของรฐั 
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Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 

 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 “ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ 

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริต 

จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังนี ้
ยุทธศาสตรท์ี ่5 “ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรบัเรื่องร้องเรยีนของหนว่ยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชือ่มั่นและความไวว้างใจต่อระบบการรับเรือ่งรอ้งเรียน 
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2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพยส์ินและหนีส้ิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพยส์ินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนี้สนิให ้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทจุริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีม ี
ความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจรติ 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครฐั 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช ้
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลอ้งกับ
สนธิสญัญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรอืปรบัปรุงกฎหมายใหเ้ท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรอืปรบัปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธสิัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธสิัญญา เพือ่ให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสยีหาย 
ความเร่งดว่น และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดเีฉพาะในแต่ละพืน้ท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทจุริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจรติ 
5.3 การประสานความรว่มมือกับองค์กรสือ่มวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกีย่วกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธภิาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความนา่เชื่อถือและสรา้งความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได ้
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจง้เบาะแสในคด ี

7. พัฒนาสมรรถนะและ 7.1 การพัฒนาองค์ความรู ้ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู ้
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหนา้ท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู ้ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพรเ่ปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธภิาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหวา่งประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตรท์ี ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  

ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ 

ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 

โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังนี ้

ยุทธศาสตรท์ี ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจรติของประเทศไทย” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. ศึกษา และก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู ้
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใชส้ าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่ยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู ้(Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพือ่ยกระดับดัชน ี
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชือ่มโยงเปา้หมายยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที ่5) เพือ่ยกระดบัดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหสารคาม เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
แผนงาน บูรณาการตอ่ตา้นการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนกัรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หนว่ยงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ 
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2. วตัถุประสงค์โครงการ  
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

ในวงกว้าง ท้ังในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และชุมชน  
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปา้หมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 17,694 คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
   จ านวน 1,573   คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
             จ านวน  145  โรงเรียน ประกอบดว้ย 
 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน    1   โรง 
 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน   15   โรง 
 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน   30   โรง 
 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน   40   โรง 
 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน   59   โรง 

5. คา่เปา้หมายและตัวช้ีวัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ท่ียึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เปา้หมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้าน 

การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย 

จ านวนเครือขา่ย ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย มีส่วนร่วมและ 

เป็นผู้น าในการตอ่ตา้นการ
ทุจริต  

คน 145 5,000 
 

        กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและ 

การมีส่วนร่วมในการ
ต่อตา้นการทุจริต ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือขา่ย ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชนมีส่วนร่วมและ 

เป็นผู้น าในการตอ่ตา้นการ
ทุจริต  

คน 145 5,000  
 

       กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3. กิจกรรมสนบัสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดี สู่ 
Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ด าเนนิกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีมีทักษะ
ในการบริหารจดัการ
บริษัทสร้างการ และ
ค านึงถงึผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
โดยแบ่งปันผลก าไรในการ
ท าประโยชน์เพ่ือ
สาธารณะ 
 

โรงเรียน 30 5,000 
 

        กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4. กิจกรรม คา่ยเยาวชน 
"คนดีของแผ่นดิน" 
(เยาวชนไทยหัวใจ 
STRONG) 

จ านวนนักเรียนทีเ่ข้ารว่ม
กิจกรรม มคีา่นยิมร่วมตา้น
ทุจริต มจีิตส านึกสาธารณะ 
มทีักษะกระบวนการคิด  
มีวินยั ซื่อสัตย์สจุริต     
อยู่อยา่งพอเพียง และ 
จิตสาธารณะ 

คน 100 10,000 
 

        กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

5. กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

จ านวนโรงเรียน 

ที่ด าเนินกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

โรงเรียน 15 5,000 
 

        กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยม
ความซื่อสตัย์สุจรติ 
ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์ส้ัน) 

จ านวนนวตักรรมสื่อ
ภาพยนตร์ส้ัน 

เชิงสร้างสรรคท์ีส่ร้าง
ค่านยิมความซื่อสตัย์สจุริต 
ให้แก่สังคม 
 
 
 

ผลงาน 1 5,000   
 

      กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

7. กิจกรรมขบัเคลื่อน
หลักสูตรตา้นทุจรติ
ศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดในสังกดั 

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่น าหลักสูตรตา้น
ทุจริตศึกษา ไปปรับใช ้

ในการจดัการเรียนการ

โรงเรียน 145 15,000  
 

       ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามฯ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

สอน 
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบตัิที่ดใีน
การน าหลักสูตรตา้น
ทุจริตศึกษาไปใช ้

จ านวนโรงเรียนที่เข้ารว่ม
กิจกรรมได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลการจัดการเรียน
การสอนโดยการใช้
หลักสูตรตา้นทุจรติศึกษา
และสามารถน าไปปรับใช้
ในโรงเรียนได ้

โรงเรียน 145 15,000        
 

 ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามฯ 

9. การตดิตามและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรตา้นทุจรติ
ศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่น า
หลักสูตร 
ต้านทจุริตศึกษา 
ไปปรับใช้มกีารสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกนั 

การทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้านทุจรติ มี
จิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 10,000  
 

    
 

  ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ 
ติดตามฯ 

10. กิจกรรมการ
ประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ดา้นความ
โปร่งใส 

จ านวนโรงเรียนที ่
มีการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนด้วยความโปร่งใส 

โรงเรียน 15 10,000 
 

        กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

และมีการพัฒนานักเรียน
ตามคณุลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจรติ  

11. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best 
Practice) โรงเรียน
สุจริต   

จ านวนผลงาน/นวตักรรม
การปฏบิัติงานทีม่ีการบูร
ณาการและมีความ
เช่ือมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 

ผลงาน 
 

145 10,000     
 

    กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

12. กิจกรรมนิเทศ 
ก ากับ ตดิตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

จ านวนโรงเรียน 

ในสังกัด ได้รับ 

การนิเทศ ก ากบั ติดตาม
การด าเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน 145 20,000     
 

    กลุม่ 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลใน
ส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มี
ค่านยิมร่วมตา้นทจุริต  
มีจติส านึกสาธารณะ และ

ร้อยละ 85 200,000 
 

        กลุ่ม 
อ านวยการ 
และ 
กลุ่ม 
กฎหมาย 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

13.1 กิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาของบคุลากร
ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการป้องกนั
การทุจริต มคี่านยิมร่วม
ต้านทจุริต มจีิตส านึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 62 150,000 
 

        กลุ่ม.
อ านวยการ 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา / ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเกดิความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต มี
วินัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 

ร้อยละ 200 50,000  
 

       กลุ่มกฎหมาย
และคด ี
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน 
ITA Online 

จ านวนเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่ม.
อ านวยการ 

15. กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์หน่วยงานใน
สังกัดเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัดมีเว็บไซต์ของ
โรงเรียนที่สมบูรณ์เพื่อ
รองรับการประเมิน ITA 
 

ร้อยละ 100 15,000  
 

       กลุ่ม.
อ านวยการ 
และ 
กลุ่ม ICT 

16. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000  
 

       กลุ่ม.
อ านวยการ 

17. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา (ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      กลุ่ม.
อ านวยการ 

รวม 400,000           
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
8. สถานที/่พืน้ที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกลไกและกระบวนการปอ้งกันการทจุริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันตอ่สถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนนิกิจกรรมโรงเรยีนสุจริต 
 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนนิกิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
 3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยวธิีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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สรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งส้ิน 415,000   
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 415,000  
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทจุริตอยู่ในอันดบั 1 ใน 54 และ/หรอืได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานที ่1 : ปลูกฝังวิธคีิด ปลุกจิตส านกึ ให้มวีัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  
 

  
กิจกรรมหลัก เสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

115,000 
  

1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรูใ้ห้กบันักเรียน ครู ผูบ้รหิาร 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสรา้งสังคม
ที่ไมท่นตอ่การทุจริต 

35,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 

1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนรว่มในการต่อตา้นการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

5,000 
 

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนรว่มในการต่อตา้นการทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

5,000 
 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิการด าเนินงานบรษิัทสรา้งการดี สู่ Marketing 4.0 5,000 
 

1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 10,000 
 

1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 5,000 
 

1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 

เชิงสร้างสรรค์ (สือ่ภาพยนตรส์ั้น) 5,000 
 

2. การขบัเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 40,000 
กลุ่มที่

เกี่ยวข้อง 
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 15,000 

 
2.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 15,000 

 
2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 10,000 

 
3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 10,000 

กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส 10,000 
 

4. การพฒันานวัตกรรมเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 30,000 กลุ่มท่ี
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แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้อง 
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรยีนสุจริต   10,000 

 
4.2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต 20,000 

 กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

300,000  

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 200,000 

กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

150,000 
 

5.2 กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 50,000  

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) 

100,000 
กลุ่มที่

เกี่ยวข้อง 
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000   
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 15,000   
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25,000   
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000    

รวมทั้งสิ้น 415,000 

 
 
            ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ   

(นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศักษา 

 

 
         ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

(นายขวญัเรอืน  แสบงบาล) 
ต าแหน่ง ผู้อ านายการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 
 
 
             ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

(............................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


