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กลุ่มกฎหมายและคด ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  



ค าน า 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะ

พัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี 
รัฐบาลโดยการน าของ พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้ให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวและ
ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนบูรณาการการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช่าติ ๒๐ ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆด้วย 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์
ทับซ้อนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จึงได้จัดท าโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบระยะหก
เดือนและรอบ ๑๒  เดือนขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณถัดไปให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
                                                            กลุ่มกฎหมายและคดี 
                                                           ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
เร่ือง                                                                                             หน้า 
ข้อมูลพ้ืนฐาน                                                                                                ๑ 
สถานการณ์ด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน                                ๒ 
บทที่ ๑ บทน า                                                                                               ๓ 
บทที่ ๒  บริบทที่เกี่ยวข้อง                                                                                 ๗ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการ                                                                                      ๑๒ 
บทที่  ๔  ผลการด าเนินการ                                                                               ๑๔ 
บทที่  ๕ สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ                                                      ๑๘           
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ข้อมูลพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปรับปรุงและก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔   
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ท าให้จังหวัดมหาสารคามมีเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก ๑ เขตคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประกอบด้วย ๔ อ าเภอคือ อ าเภอโกสุมพิสัย 
อ าเภอเชียงยืน อ าเภอกุดรัง และอ าเภอชื่นชม โดยมีที่ตั้งส านักงานเขตอยู่ที่เลขที่ ๓๕๔ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  ข้อมูลผู้บริหาร 
 นายขวัญเรือน  แสบงบาล 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
         นายสิทธิชัย  สมเดช 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 ข้อมูลผู้อ านวยการกลุ่ม 
 กลุ่มอ านวยการ    นางพิสมัย  พาณิชย์กุลโรจ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  นางมะลิวรรณ  ไตรสรลักษณ์ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายอภิรักษ์  มูลสาร 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ    
 กลุ่มนโยบายและแผน  นางวิไลวรรณ์  ชินกร 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  นางธัญญ์รัตน์  พิมภาภรณ์ 
 กลุ่มกฎหมายและคดี     นายสุธี  แสงปัดสา 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี  นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
 ข้อมูลการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนในสังกัด                    จ านวน       ๑๔๕      โรง 
 ศูนย์พัฒนาคุภาพทางการศึกษา   จ านวน         ๑๒     ศนูย์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      จ านวน      ๑,๔๙๔      คน 

๑. ผู้บริหารโรงเรียน                         จ านวน       ๑๓๒       คน 
๒. ครูผู้สอน                                   จ านวน      ๑,๐๙๓     คน   
๓. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน               จ านวน        ๓๙        คน 

ลูกจ้างประจ า                                       จ านวน      ๕๔         คน 
-๒- 

พนักงานราชการ                                 จ านวน        ๑๘     คน 
นักเรียนทั้งหมด                                   จ านว   ๑๘,๗๖๑    คน 

 ระดับก่อนประถมศึกษา                   จ านวน  ๔,๒๕๕    คน 

 ระดับประถมศึกษา                         จ านวน  ๑๒,๔๕๑  คน 



 ระดับมัธยมศึกษา                          จ านวน     ๒,๐๕๕  คน 
อัตราส่วนครู  ต่อ  นักเรียน                               ๑ : ๑๗    คน 
ห้องเรียน                                        จ านวน     ๑,๓๖๘   ห้อง 

        การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แบ่งเป็น  ๙  กลุ่มกับ ๑ หน่วย ดังนี้ 
๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. กลุ่มนโยบายและแผน 
๖. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๗. กลุ่มกฎหมายและคดี 
๘. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๙. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี 
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน 
สถานการณ์การทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จากการประชุมเครือข่ายป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ สรุปได้ทั้งสิ้น ๑๕  
ประเด็น ดังนี้ 
พฤติกรรมบริหารงานการเงินและพัสดุที่ไม่โปร่งใส ส่อไปในทางทุจริต 
๑. ซื้อครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน เช่นสมาร์ททีวีช ารุดก่อนครบ ๑ ปี 
๒. บริหารเงินโครงการอาหารกลางวันไม่ชอบด้วยระเบียบ เช่นกันเงินไว้พัฒนา  น าเงิน 

ส่วนหนึ่งไปจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ท าอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพ 
๓. จัดซื้อ/จัดจ้างอันเป็นเท็จ เช่นซื้อของแต่ไม่เอาของ จ้างซ่อมแซมแต่ไม่ซ่อมจริง 

  



-๓- 
๔. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเสียเอง เช่นติดต่อร้านเองเบ็ดเสร็จ เป็นกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ 
๕. แต่งตั้งครูคนเดียวท าหน้าที่การเงินและพัสดุ 
๖. ใช้จ่ายเงินตามอ าเภอใจไม่ยึดแผนปฏิบัติงานประจ าปี/น าเงินของโรงเรียนไปซื้อสิ่ง 

อ านวยความสะดวกให้ตนเอง 
๗. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเสียเอง เช่นเก็บเงินทุกอย่างไว้กับตนเอง 
พฤติกรรมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
๘. ผู้บริหารใช้อ านาจข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่นขู่ว่าจะประเมินไม่ผ่าน ขู่ว่าจะไม่ให้เลื่อน 

เงินเดือนกลุ่มดีเด่น 
๙. เจ้าหน้าที่ (ส านักงานเขตฯ ) บังคับให้โรงเรียนซื้อวัสดุ/จ้างท าพัสดุจากห้างร้านที่ 

ตนเองมีผลประโยชน์ 
         ๑๐.ผู้บริหารใช้อ านาจในต าแหน่งแสวงหาประโยชน์ ทิ้งครูผู้สอนให้เป็นแพะรับบาป 
 ๑๑. การขอมีและหรือเลื่อนวิทยฐานะมีการเรียกรับผลประโยชน์ 
 ๑๒. เจ้าหน้าที่ (ส านักงานเขตฯ) แสวงหาประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณและโครงการฯ 
 ๑๓. ผู้บริหารโรงเรียนกระท าการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ๑๔. ผู้บริหารโรงเรียนกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา เช่นให้สองขั้น (ดีเด่น) เฉพาะพวกพ้องของตนเอง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีอคติ 
 ๑๕. ครูที่อาศัยบ้านพักครูใช้น้ าไฟของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-๔- 
สถิติข้อมูลเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
เดือน 

 
จ านวนเรื่อง 

ประเภทเรื่องร้องเรียน ผลการด าเนินการ 
การจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 
วิทยฐานะ/
การย้าย 

อ่ืนๆ 

ต.ค. ๖๑ ๑ ๑   ยุติเร่ือง 
พ.ย. ๖๑      
ธ.ค. ๖๑      
ม.ค. ๖๒      
ก.พ. ๖๒      
มี.ค. ๖๒      
เม.ย. ๖๒      
พ.ค. ๖๒      
มิ.ย. ๖๒      
ก.ค. ๖๒      
ส.ค. ๖๒      
ก.ย. ๖๒ ๑ ๑ - - ก าลังด าเนินการ 

รวม ๒ ๒    
 
 
 
 

 
 
 
 
  



บทท่ี ๑ 
บทน า 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ปัญหาการทจุริตคอรร์ปัชั่นเป็นปัญหาสะสมตอ่เน่ืองมานาน จนเป็นบอ่นท าลายความ

มั่นคงของประเทศทัง้ระบบท าใหก้ารพฒันาประเทศ การสรา้งรฐัสวสัดกิาร หรือประโยชน์

สาธารณะท่ีประชาชน คนไทยทั่วประเทศพงึจะไดร้บันัน้ ไมเ่ป็นไปอย่างเตม็เม็ดเต็มหนว่ย เป็นเหตุ

ใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม เกิดการกระจายรายไดท่ี้ไมเ่ป็นธรรม จนเกิดสถานการณร์วย

กระจกุ จนกระจาย ประชาชนสว่นใหญ่ ขาดรายไดร้ายรบัไมพ่อกบัรายจา่ยตามมาดว้ยปัญหาทาง

สงัคมพืน้ฐาน เกิดความเหล่ือมล า้ระหวา่งสงัคมเมือง กบัสงัคมชนบท ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคมไมไ่ดร้บัการดแูลจากรฐัอยา่งทั่วถึง การแกปั้ญหาการทจุรติจงึเป็นสิ่งส  าคญัท่ีหนว่ยงานใน

ภาครฐั ซึ่งเป็นหนว่ยงานหลกัในการ ขบัเคล่ือนประเทศไทยใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้สามารถ

แขง่ขนักบัตา่งประเทศ ไดอ้ย่างทดัเทียม ท่ีจะตอ้ง ประสานความรว่มมือทัง้ภาคเอกชนและภาค

ประชาสงัคมรว่มกนัพฒันาปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ และการพฒันาคนควบคูไ่ปพรอ้ม ๆ 

กนั โดยการปลกูฝังความซ่ือสตัย ์สจุริต รบัผิดชอบ มีวินยั ตลอดจน คา่นิยมอ่ืน ๆ ท่ีถกูตอ้ง รวมทัง้

เขา้ใจวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคณุคา่เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักลา่ว บรรลผุลไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม ยทุธศาสตรช์าติระยะ ๒๐  ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ไดมุ้ง่ประเดน็ใหภ้าครฐัมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและ

ประพฤตมิิชอบ โดยการ ปอ้งกนัและปราบปรามอยา่งเป็นระบบแบบบรูณาการ บคุลากรยดึหลกั

คณุธรรม จรยิธรรมและความ ซ่ือสตัยส์จุริต มีการปราบปรามอยา่งเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบ

ได ้และไดร้บัความรว่มมือจากประชาชน และภาคี โดยแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ 

การตอ่ตา้นการทจุริตและประพฤตมิิชอบไดย้ึดแนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี ใน

ดา้นการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤตมิิชอบ มุง่เนน้การ ปรบัพฤตกิรรม “คน” และการปรบั 

“ระบบ” โดยการสรา้งนวตักรรมการตอ่ตา้นการทจุริต เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั

มีความโปรง่ใส ตรวจสอบไดใ้นทกุขัน้ตอนการด าเนินงานพฒันากระบวนการและรูปแบบของการ 

………………………………………………………………………………………………. 
๑ แผนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านกังาน ป.ป.ท. 

 

 

 

 



-๖- 

ปอ้งกนัการทจุริตใหเ้ท่าทนัตอ่พลวตัของการทจุรติ เพ่ือใหส้ามารถระงบั ยบัยัง้การทจุริตไดอ้ยา่ง

เทา่ทนัไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ประเทศ ควรมุง่เนน้การพฒันากลไกและ กระบวนการปอ้งกนั

การทจุริตใหมี้ความเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพในทกุหน่วยของสงัคม โดยการพฒันา เครื่องมือ 

รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นการทจุรติ เพ่ือใหห้นว่ยงานภาครฐั มีมาตรการ ระบบ หรือ 

แนวทางในบรหิารจดัการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทจุริต และการบรูณา

การติดตาม ประเมินผลการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัในโครงการลงทนุขนาดใหญ่

ของรฐัและรฐัวิสาหกิจ ตัง้แตข่ัน้วางแผนก่อนด าเนินงาน ขัน้ระหวา่งการด าเนินงาน และขัน้

สรุปผลหลงัการด าเนินโครงการ อีกทัง้ แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไดก้ าหนดผลอนัพงึประสงคโ์ดยมีความ

สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัทัง้ในประเดน็การสง่เสรมิ สนบัสนนุใหค้วามรู ้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการ

ทจุรติประพฤตมิิชอบ มีการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภาครฐัใหป้ระชาชนสามารถ เขา้ถึงและ

ตรวจสอบไดร้วมถึงมีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงาน มีมาตรการควบคมุ ก ากบั ตดิตาม  

การบริหารจดัการของหนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความ

ซ่ือตรง (Integrity) สจุริตของบคุลากร และปรบัปรุงประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายใน

กระบวนการยตุธิรรม ทกุขัน้ตอน รวมถึงสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี ๑๒ และ ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะ

ท่ี ๓ และท่ีส าคญัจะตอบสนองกบั ๒ สภาพปัญหาและสถานการณก์ารด าเนินงานดา้นการปอ้งกนั

และปราบปรามการทจุริตท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตดว้ยองค์

ความรูแ้ละนวตักรรมการตอ่ตา้นการทจุริต ท่ีทนัสมยั ตอ่เน่ือง และเป็นทิศทางเดียวกนัทัง้ประเทศ 

เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายของการเป็นประเทศ ท่ีมีมาตรฐานโปรง่ใสเทียบเทา่ระดบัสากล  

 ๒ ปัจจบุนัปัญหาคอรปัชั่นถือไดว้า่เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในประเทศตา่งๆทั่วโลก ไมว่า่

จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือประเทศท่ีดอ้ยพฒันา และการคอรปัชั่นไดก้ลายมาเป็นปัญหาท่ีมี 

ความส าคญัท่ีสดุปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานีย้งัไมมี่ทีทา่วา่จะหมดไป อีกทัง้ยงัทวี 

ความรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้เรื่อยๆ แมว้า่หลายประเทศไดก้า้วเขา้สู่ความทนัสมยั มีระบบการ 

บรหิารราชการสมยัใหม ่มีการรณณรงคจ์ากองคก์รของรฐัหรือองคก์รอิสระตา่งๆ อยา่งเชน่ 

องคก์าร สหประชาชาตธินาคารโลกและภาคประชาชน ท่ีตา่งเห็นพอ้งกนัวา่การคอรปัชั่นเป็น 
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ปัญหาท่ีน าไปสูค่วามยากจน และเป็นอปุสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาอย่างแทจ้รงิ ส าหรบัประเทศ

ไทยนัน้ เป็นท่ีทราบกนัทั่วไปวา่ปัญหาเรื่องการคอรปัชั่นเป็นปัญหาส าคญัล าดบัตน้ๆ ท่ีสง่ผล

กระทบตอ่การพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก ปัญหาดงักล่าวเกิดขึน้มาชา้นานจนฝังรากลกึและ 

พบเกือบทกุกลุม่อาชีพในสงัคมไทย เก่ียวพนักบัวิถีชีวิตของคนในสงัคมไทยมา อยา่งยาวนาน หรือ

กลา่วไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทยไปแลว้ (สมัฤทธ์ิยศสมศกัดิ,์ ๒๕๔๙) เม่ือปัญหา

ดงักลา่วผกูพนัอยู่กบัสงัคมไทย จงึสง่ผลใหค้นไทยบางส่วนมองวา่การทจุริตคอรปัชั่น เป็นเรื่อง

ปกติและยอมรบัได ้โดยมกัจะใชแ้นวคิดวา่ผูมี้อ านาจก็มกัจะโกงกนัทกุฝ่ายดงันัน้หากใคร โกงแลว้

ท างานเก่งก็ถือวา่พอรบัได ้ จงึท าใหค้นยินยอมท่ีจะเสียเงินเพ่ือซือ้ความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตดั

ความร าคาญ แมก้ระทั่งเกิดความคดิสีเทาประเภทกินตามน้ํา เขา้เมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม 

ตวัเล็กกินไก่ตวัใหญ่กินชา้ง หรือคนโกงแตเ่ก่งดีกวา่คนซ่ือท่ีท างานไมเ่ป็น ซึ่งการกระท าและ

ความคดิเหล่านีท้  าให ้สงัคมไทยกลายเป็นสงัคมคอรปัชั่นเกือบจะสมบรูณแ์ละจากผลการวิจยั

พบวา่ ในแตล่ะปีพ่อคา้และ นกัธุรกิจกว่า ๘๐ เปอรเ์ซ็นตต์อ้งสญูเสียเงินใหก้บัการคอรปัชั่นเป็น

จ านวนสงูถึงเกือบ ๓ แสนลา้นบาท ซึ่งเงินจ านวนนีห้ากไมไ่ปตกอยูใ่นกระเป๋าของคนเพียงไมก่ี่คน

ยอ่มสามารถอ านวยประโยชน ์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได ้(ประภสัสร เสวิกลุ, ๒๕๕๔) ท าให้

รฐัตอ้งจา่ยเงินงบประมาณสงูกวา่ท่ีเป็นจรงิ ท าใหป้ระชาชนตอ้งไดร้บับรกิารสาธารณะท่ีไมมี่

คณุภาพ อีกทัง้ยงัท าใหน้กัลงทนุขาดความเช่ือมั่นในระบบราชการไทยท่ีมกัจะมีการใชอ้  านาจ 

โดยมิชอบ และมกัมีการเรียกผลประโยชน ์จากนกัลงทนุ เพ่ือแลกกบัการอนญุาตใหเ้อกชน

ด าเนินการในกิจการท่ีรฐัจะตอ้งท าซึ่งรฐัเองก็ไมส่ามารถตรวจสอบการกระท าดงักลา่วได ้ 

(สงัศติ พิริยรงัสรรคแ์ละผาสกุ พงษไ์พจิตร, ๒๕๓๖) นายวิวฒันเ์จรญิพาณิชยศ์ริผิูอ้  านวยการ 

ภาคีเครือขา่ยตอ่ตา้นคอรปัชั่น กลา่ววา่ในอดีต ประเทศเกาหลีใต ้ไตห้วนั ฮอ่งกงเคยเป็นประเทศท่ี

มีการคอรปัชั่นทกุเรื่อง แตเ่น่ืองจากประเทศเหลา่นีมี้การปราบปรามการคอรปัชั่นอยา่งจรงิจงั เชน่ 

ยดึทรพัยห์รือถกูจ าคกุนกัการเมืองท่ีพวัพนักบัปัญหาคอรปัชั่นมาด าเนินคดีอยา่งตอ่เน่ือง ท าใหใ้น

ระยะตอ่มาจงึมีจ  านวนการทจุรติลดลงอยา่งมาก แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยแลว้กลบัมี 

จ านวนการคอรปัชั่นเพิ่มขึน้ นบัไดว้า่ปัญหาการคอรปัชัน้ในประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีสะสมมานาน 

ซึ่งยากแก่การแกไ้ขอีกทัง้เป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศ 

 
๒   แนวโนม้การคอรปัชั่นของสงัคมไทย , จารุวรรณ  สขุมุาลพงษ ์, ๒๕๕๖ 
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๒.  วัตถุประสงค์โครงการ 
๒.๑ เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
๒.๒ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการลดการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
๒.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวินัย และลดการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการบริหารราชการตามภารกิจ 
๒.๕ เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

 ๓. เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ   
              ๓.๑  จัดตั้งเครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ       จ านวน  ๑๒  เครือข่าย 
              ๓.๒  สถานศึกษาทุกโรงเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               เชิงคุณภาพ 
              ๓.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกรรมการเครือข่ายฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ตระหนักในปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ๓.๔  สถานศึกษาทุกโรงบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๔. ขอบเขตของการด าเนินโครงการ 
              จัดตั้งเครือข่ายป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาละ ๑ เครือข่าย 

          ๕.ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
              ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  -   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 ๖.ประโยชน์ที่ตาดว่าจะได้รับ 
              ๖.๑ ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
              ๖.๒ ได้ข้อมูลประกอบการด าเนินโครงการในปีถัดไป 
     ๖.๓  สถานศึกษาปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
               ๖.๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย และ 
ระเบยีบในการปฏิบัติราชการ ตระหนักในปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  



บทท่ี  ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

         ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยทุธศาสตรท่ี์ยึดวตัถปุระสงคห์ลกัแหง่ชาตเิป็นแมบ่ทหลกั 

เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพฒันา การลงทนุของภาคเอกชนท่ีสอดรบักบั

เปา้หมายของยทุธศาสตรช์าติ การบรหิารราชการแผน่ดนิ การจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ ดงันัน้ 

ทิศทางดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต การสรา้งความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลในการ

บรหิารราชการแผ่นดนิของหนว่ยงานภาครฐั ทกุหนว่ยงานจะถกู ก าหนดจากยทุธศาสตรช์าต ิ

(วิสยัทศันป์ระเทศระยะ ๒๐ ปี) และยทุธศาสตรก์ารพฒันาระยะ ๕ ปี เพ่ือใหบ้รรล ุวิสยัทศัน์

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง”น าไปสูก่ารพฒันาใหค้นไทยมีความสขุและตอบสนองตอบตอ่การบรรลซุึ่ง

ผลประโยชนแ์หง่ชาติ ในการท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิต สรา้งรายไดร้ะดบัสงูเป็นประเทศพฒันาแลว้ 

และสรา้งความสขุของคนไทย สงัคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ

แขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดงันี ้ 

            ๑. ด้านความม่ันคง  

          (๑) เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข 

         (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมือง ขจดัคอร์รัปชัน่ สร้าง

ความเช่ือมัน่ ในกระบวนการยติุธรรม  

          (๓) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจดัการ

ความมัน่คง ชายแดนและชายฝ่ังทะเล  

          (๔) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั และรักษา

ดุลยภาพ ความสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบ

ใหม่ 

          (๕) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ 

            (๖) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภยัพิบติั รักษาความ

มัน่คงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  

            (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน  

 

 



-๑๐- 

          ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

          (๑) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พฒันาสู่ชาติการคา้     

          (๒) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเขม้แขง็ ย ัง่ยนื และส่งเสริม

เกษตรกรรายยอ่ย สู่เกษตรย ัง่ยนืเป็นมิตรกบั ส่ิงแวดลอ้ม  

          (๓) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทกัษะ ผูป้ระกอบการ ยกระดบัผลิต

ภาพแรงงาน และพฒันา SMEs สู่สากล  

          (๔) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพฒันา

ระบบเมือง ศูนยก์ลางความเจริญ  

         (๕) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการขนส่ง ความมัน่คงและพลงังาน ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการวจิยั และพฒันา 

         (๖) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพฒันากบันานา

ประเทศ ส่งเสริม ใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  

        ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

           (๑) พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ  

            (๒) การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง  

            (๓) ปลูกฝังระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

             (๔) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี 

             (๕) การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย  

           ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสังคม 

            (๑) สร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

           (๒) พฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ  

           (๓) มีสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวติในสังคมสูงวยั 

           (๔) สร้างความเขม้แข็งของสถาบนัทางสังคม ทุนทางวฒันธรรมและ ความเขม้แขง็ของ

ชุมชน 

           (๕) พฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา  

        ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

              (๑) จดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  

              (๒) วางระบบบริหารจดัการน ้าใหมี้ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน ้า เนน้การปรับระบบการ

บริหารจดัการอุทกภยั อยา่งบูรณาการ 



-๑๑- 

              (๓) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

              (๔) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

              (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

              (๖) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงั เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

         ๖. ด้านการปรับสมดุลและพฒันา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

         (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสม 

         (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

         (๓) การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันา บุคลากรภาครัฐ  

         (๔) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

          (๕) ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 

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

      วสัิยทัศน์ 

     ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

      พนัธกจิ  

             สร้างวฒันธรรมต่อตา้นการทุจริตยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วน 

แบบบูรณาการและ ปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี

มาตรฐานสากล 

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

      ระดบัคะแนนของดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวา่ 

ร้อยละ ๕๐ 

     วตัถุประสงค์หลกั 

     ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมตา้นการทุจริตในวงกวา้ง  

     ๒) เกิดวฒันธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน  

     ๓) การทุจริตถูกยบัย ั้งอยา่งเท่าทนัดว้ยนวตักรรมกลไกป้องกนัการทุจริต และระบบบริหาร

จดัการตามหลกั ธรรมาภิบาล  

     ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบงัคบัใชก้ฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และไดรั้บ

ความร่วมมือ จากประชาชน 

      ๕) ดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  



-๑๒- 

       ยุทธศาสตร์หลกั  

      ยทุธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานหลกัออกเป็น ๖ ยทุธศาสตร์ดงัน้ี       

     ยุทธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัใน

กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเ้กิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ การทุจริต” โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการ

กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดบัช่วงวยัตั้งแต่ปฐมวยั เพื่อสร้างวฒันธรรม ต่อตา้นการทุจริต และ

ปลูกฝังความพอเพียง มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นการด าเนินการผา่นสถาบนัหรือกลุ่มตวัแทน  

ท่ีท าหนา้ท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมใหมี้ความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ

ความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างใหทุ้กภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อตา้นการ

ทุจริตในทุกรูปแบบ  

        ยุทธศาสตรท์ี ่๒ “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทจุริต” จากสถานการณ์

ความขดัแยง้ในสงัคมไทยในหว้งระยะกวา่ทศวรรษท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่ประชาชนทกุกลุม่ ทกุ

ฝ่ายตา่งมีขอ้เรียกรอ้งท่ีสอดคลอ้งรว่มกนัประการหนึ่งคือการตอ่ตา้นการทจุริตของรฐับาลและ

เจา้หนา้ท่ีรฐั การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทกุกลุม่ทกุฝ่ายท่ีไมย่อมรบัและ

ไมอ่ดทนตอ่การทจุริตประพฤติ มิชอบไมว่า่จะเป็นรฐับาลใดก็ตาม ย่อมสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเจต 

จ านงทางการเมืองอนัแนว่แนข่องประชาชนไทยทกุกลุม่ ทกุฝ่ายท่ีตอ้งการใหก้ารบรหิารราชการ

แผน่ดนิของรฐับาลและการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ีรฐัเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ปราศจากการ

ทจุรติประพฤตมิิชอบ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการสนองตอบตอ่เจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการ

ทจุรติ อนัแนว่แนข่องประชาชน จงึไดก้ าหนดใหมี้ยทุธศาสตรก์ารน าเจตจ านงทางการเมืองในการ

ตอ่ตา้นการทจุริตไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งเป็นหนึ่งเดียวกนัโดยเป็น

ยทุธศาสตรท่ี์มุง่เนน้ใหป้ระชาชนและรฐับาล มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการตอ่ตา้น

การทจุริตไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้ง เป็นหนึ่งเดียวกนั  

            ยุทธศาสตร์ที ่๓ “สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 

เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบนั ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อยา่งมหาศาล ซ่ึงจากผลการวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่การทุจริตเชิงนโยบายมกัเกิด จากการใชช่้องวา่งทาง

กฎหมายเขา้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรค 

การเมือง การใชอ้ านาจอยา่งไม่โปร่งใส ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตระยะท่ี ๓ จึงได ้ก าหนดใหมี้ยทุธศาสตร์“สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ 

 



-๑๓- 

ท่ีมุ่งป้องกนัการทุจริตตลอดกระบวนการ นโยบาย ผา่นการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลตั้งแต่เร่ิมขั้นก่อตวันโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy 

Formulation) ขั้นตดัสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบติั (Policy 

Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนขอ้มูลกลบั (Policy 

Feedback) 

        ยุทธศาสตร์ที ่๔ “พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก” ยทุธศาสตร์น้ีมุ่งเนน้การพฒันากลไก

และกระบวนงานดา้นการป้องกนัการทุจริตของประเทศไทยใหมี้ความ เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าใหก้ารทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศยั ทั้งการ 

ก าหนดกลไกดา้นกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ

ปฏิบติังาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมี้ธรรมาภิบาลมากยิง่ข้ึน 

          ยุทธศาสตร์ที ่๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยทุธศาสตร์การ

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้ การปรับปรุงและ

พฒันากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหส้ามารถด าเนินการ 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดงักล่าว จะมุ่งเนน้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Enforcement) 

การตดัสินคดีและลงโทษผูก้ระท าผดิ (Judiciary) การบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั

ในการพฒันากลไก การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงยทุธศาสตร์น้ีจะท าใหก้าร

ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอยา่งรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน คดีการทุจริตจะถูก

ด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และผูก้ระท าการทุจริต จะไดรั้บการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความ

ตระหนกัและเกรงกลวัท่ีจะกระท าการทุจริต อนัจะส่งผล ใหค้ดีการทุจริตมีอตัราลดลงไดใ้นท่ีสุด 

             ยุทธศาสตร์ที ่๖ “ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัมาตรฐานดา้นความ

โปร่งใสและการจดัการการยกระดบั ค่าดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษา

วเิคราะห์ประเด็นการประเมินและวธีิการส ารวจตาม แต่ละแหล่งขอ้มูล และเร่งรัด ก ากบั ติดตามให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัหรือปรับปรุงการท างานรวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกนั

ระหวา่งภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
 

 



บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเครือข่ายป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการ
ด าเนินการ  ๔  ขั้นตอนดังนี้ 

๑.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
๒.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
๓.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
๔.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

๑.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑.๑  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๑.๒   จัดท าโครงการเสนอ ผอ.สพป.มค.๓ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
๑.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน

และเครือข่ายป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๔   สร้างความเข้าใจกับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่าย 
๑.๕  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทางไปประชุมชี้แจง

ผู้เกี่ยวข้อง 
๑.๖  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 

๒.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๒.๑  บันทึกเสนอ ผอ.สพป.มค.๓ เพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
๒.๒  ด าเนินการตามโครงการ 

 ๓.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
๓.๑  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม  และ

แบบสอบถามความคิดเห็น  
 ๓.๒  ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อเรื่อง  
( Content  Analysis ) 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 ๓.๓  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ 
๓.๔  รายงานผลการด าเนินงานต่อ ผอ.สพป.มค.๓ 

๔.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่ม

กฎหมายและคดี ผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๔ 

ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการด าเนินงานตามโครงการเครือข่ายป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 

 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารส านักงานเขตฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท า
โครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอ ผอ.สพป.มค.๓ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  แล้วสร้างความเข้าใจกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้ง
ด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 
ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 

 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร
เพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการตามโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าโครงการได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความสนใจเป็นอย่างดี 

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 

การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ จากแบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
 

  ข้อที่ รายการ  
เคย 

 
ไม่เคย 

 
เคยร้อยละ 

๑ ผู้บริหารโรงเรียนเก็บรักษาเงินโรงเรียนไว้กับตนเองหรือไม่ ๔ ๑๓๕ ๒.๘๘ 
๒ ผู้บริหารโรงเรียนมีห้างร้านเป็นของตนเอง และหรือ 

คู่สมรสหรือไม่ 
๑ ๑๓๘ ๐.๗๒ 

๓ ผู้บริหารโรงเรียนเคยซื้อพัสดุจากร้านของตนเองและหรือคู่
สมรสหรือไม่ 

๑ ๑๓๘ ๐.๗๒ 

๔ ผู้บริหารโรงเรียนเคยสั่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ซื้อ/จ้างไม่ชอบ
ด้วยระเบียบหรือไม่ 

๒ ๑๓๗ ๑.๔๔ 

๕ ผู้บริหารโรงเรียนเคยน าเงินของโรงเรียนไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและหรือพวกพ้องหรือไม่ 

๓ ๑๓๖ ๒.๑๖ 

๖ ผู้บริหารโรงเรียนเคยชี้แจงการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนต่อที่
ประชุมคณะครูหรือไม่ 

๑๓๕ ๔ ๙๗.๑๒ 

๗ ผู้บริหารโรงเรียนเคยซื้อพัสดุอันเป็นเท็จหรือไม่ ๒ ๑๓๗ ๑.๔๔ 

๘ ผู้บริหารโรงเรียนเคยกันเงินอาหารกลางวันไว้พัฒนา
โรงเรียนหรือไม่ 

๕ ๑๓๔ ๓.๖๐ 

๙ ผู้บริหารโรงเรียนเคยเรียกรับประโยชน์จากครูเพ่ือแลกกับ
การพิจารณาความดีความชอบหรือไม่ 

- ๑๓๙ ๐ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข
และได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนิน
งานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 ๑.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียน  

๒..  แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

           การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ๑.  เครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ แต่ละเครือข่ายน าแบบสอบถามให้กรรมการเครือข่ายตอบ  

๒.  ประธานเครือข่ายสรุปและรวบรวมส่งกลุ่มกฎหมายและคดี 
๓..  กลุ่มกฎหมายและคดีรวบรวมและหาค่าสถิติ 

 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

บทท่ี  ๕ 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

โครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑.จัดตั้งเครือข่ายป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 
๓. อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย วินัยและคุณธรรม
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑.ออกค าส่ังแต่งตั้งเครือข่าย
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.จัดท าปฏิทินประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานของ
เครือข่าย 
๓. ประชุมชี้แจงตามปฏิทิน
และรับฟังสถานการณ์การ
ทุจริตฯ 
๔.ประเมินผลโครงการ 
 
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
สรรหา 
 
 
 
 
๑. อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย วินัยและคุณธรรม
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน ๒๐๐ 
คน 

๑.จัดตั้งเครือข่ายป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน
๑๒ ศูนย์ 
๒. ออกประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานของ
เครือข่ายฯเป็นรายศูนย์ฯ 
๓. สรุปผลการรับฟัง
สถานการณ์การทุจริตเสนอ 
ผอ.สพป.มค.๓ เพ่ือทราบ 
 
๑.สรรหาผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตและเป็นแบบอย่างท่ีดี
แยกเป็น ๓ ประเภทได้แก่ 
-ครูผู้สอน 
-ผู้บริหารสถานศึกษา 
-บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
๑. ข้าราชการครูฯเข้ารับการ
อบรมตามโครงการ 

 
  



-๒๐- 
 

วิเคราะห์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 จากผลการรับฟังสถานการณ์การทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนในรอบปีที่ผ่านมา 
สรุปสาเหตุของปัญหาการทุจริตฯ ได้ดังนี้ 

๑. การบริหารราชการโดยไม่ยึดกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เช่น โครงการอาหารกลางวัน 
มีการกันเงินบางส่วนไว้จ้างครูอัตราจ้าง  การจ้างซ่อมแซมไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ  การแต่งตั้งครูคน
เดียวเป็นทั้งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้จัดหาร้านค้ามาท าสัญญาซื้อ/จ้าง 

๒. พฤติกรรมการบริหารราชการโดยมิชอบ ไม่มีกฎหมายก าหนดแนวปฏิบัติไว้โดยชัดเจน กฎหมาย 
ให้อ านาจดุลพินิจ แต่ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานส่อไปในทางท่ีเป็นการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขต หรือ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นคู่ขัดแย้งอย่างไม่เป็น
ธรรม   

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ต้องเอาจริงเอาจังกับปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

และผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนต้องน าข้อมูลด้านการถูกร้องเรียน การ 

ถูกด าเนินการทางวินัย และการประพฤติมิชอบฯ มาค านึงประกอบอย่างจริงจัง 
๓. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตฯ 

ข้อเสนอแนะ 
๑.  ควรมีมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ 
๒.  ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เช่นแต่งตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตฯ 
๓. อบรมให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนตามระยะเวลาอันสมควรเพื่อสร้างความตระหนัก 

 
 

 

 


