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2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทาง 3 
แนวทาง ประกอบไปด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกลป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีสาระส าคัญประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทน า เป็นการน าเสนอความเป็นมาของการป้องกัน
การทุจริต บทวิเคราะห์ และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 แสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 
ข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและงบประมาณ 
 ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ 
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ควำมเปน็มำ 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากท่ีเป็นทางตรงไม่ซบัซ้อน ปัจจุบันได้
ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างขึ้น 

ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ีนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม
บทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังต้องได้รับการ
พัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(Corruption 
Perceptions Index: CPI)  ปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปีพ.ศ. 2562  โดยในปี
นี้จัดอยู่ในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจ านวนท้ังหมด 180 ประเทศในโลกแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริต
คอร์รัปช่ันในระดับท่ีสูง สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

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“สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ                      
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมท้ังก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม
เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
เปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้าง
นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก       สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ  มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ 
กำรทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกล าทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต พร้อมท้ังเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต และมีความเช่ือมโยงกับ ยทุธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ



๒ 
 

พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ 
“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                               
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความส าคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 
225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                        
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจริต เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกท้ังยังมีการน าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รว่มกับ 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 านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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ส านกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกาดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

ข้อมูลของส ำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
ข้อมูลพื้นฐำน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอดอนตาล อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอค าชะอี 
อ าเภอดงหลวง อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอหนองสูง ตามภารกิจมีสถานศึกษาท่ีต้องรับผิดชอบ จ านวน 243 แห่ง                     
1 สาขา  
 เพื่อให้การบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการอย่างชัดเจน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จึงได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดังนี้ 
 ที่ต้ังส ำนักงำน 
 17 ถนนวิวิธสุรการ ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 0-4261-1132/ 
Website: https://www.mdh.go.th 
 ผู้บริหำรส ำนักงำน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

1. นายณรงค์  โล่ค า 
2. นายประภาส  ไชยมี 
3. นางวรกญัญาพไิล  แกระหัน 
4. นายมนตรี  ลาดนาเลา 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
1. นายสายันต์  ผาดโผน  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. นายประสพสุข  จันเต็ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางวิหาญ  พละพร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. นางสุพัตรา  พรมรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. นางนีรนาท  ห้วยทราย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นาย อภิชาติ เสียงล้ า  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
8. นางสุลักขณา  รักษา  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มทางไกลฯ 
9. นางวิหาญ  พละพร  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 

 
โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน 

ส านักงานเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน 

https://www.mdh.go.th/
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เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี  22 พฤศจิกายน  2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 ดังนี ้

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10.  กลุ่มกฎหมายและคดี 

1. กลุ่มอ านวยการ 
มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการ ด าเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม 

และยานพาหนะ งานจัดระบบบริหาร การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและ
ผลงานของส านักงาน และส่วนราชการในสังกัด เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประสานการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนกุรรมการในระดับ
ต่าง ๆ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพภายในส านักงาน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานท่ีไม่ใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ สรรหา บรรจุ แต่งต้ังย้าย โอน 

และการออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบ และทะเบียน
ประวัติ พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ จัดท ามาตรฐาน
คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปี เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อเสนออนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 
มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ 

จัดการศึกษา จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของ
สถานศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายและผลการปฏิบัติงานตามทนโยบายและแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม 
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เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
มีภารกิจเกี่ยวกับ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการ 

ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน วิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ัง ประเมิน ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
มีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมบานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ 
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นกัศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น ส่งเสริมสนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมงานกิจกรรม
พิเศษและงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชด าริ ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และ
ส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมท้ังระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินงาน
วิเทศสัมพันธ์ ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู ้ส่ิงแวดล้อมศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาท ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
มีภารกิจเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารงานพัสดุ งานบริหารงานสินทรพัย์ 

ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มีภารกิจเกี่ยวกับการก ากับ ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา และด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
การจัดการศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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8. กลุ่มพัฒนาครู่และบุคลากรทางการศึกษา 
มีภารกิจเกี่ยวกับการก ากับ ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ังและด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และด าเนินงานพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
และศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีภารกิจเกี่ยวกับ การสอบทานระบบควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานด าเนินการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน และบริหารทรัพยากรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี
ความคุ้มค่า โปร่งใส ประหยัด ลดความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะท าให้การบริหารจัดการไม่บรรลุเป้าหมายการตรวจสอบ
ภายในแยกเป็น 2 ภารกิจหลัก ๆ คือ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) และการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน (Performance Audit) และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
มีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย การด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับ 

เรื่องร้องเรียน การด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินยัและการตรวจพิจารณาวินัย การด าเนินการเกี่ยวการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ การด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ การด าเนินการเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี การด าเนินการเกี่ยวงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอื่น ๆ ของรัฐ การ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตาม
ประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐและการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กำรสนับสนุนส่งเสริมและบริกำรสถำนศึกษำ เพือ่พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
สถานศึกษา เป็นหน่วยปฏิบัติท่ีส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ การสนับสนุนส่งเสริมและ

บริการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ จะช่วยให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงก าหนดให้มีเครือข่ายสถานศึกษาและศูนย์พัฒนา

วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นท่ี โดยมีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาจ านวน 19  เครือข่าย ดังนี้ 
1. เครือข่ายสถานศึกษาแก้วมุกดาหาร   ประกอบด้วยสถานศึกษา 15 แห่ง 
2. เครือข่ายค าอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา   ประกอบด้วยสถานศึกษา 17 แห่ง 
3. เครือข่ายสะพานมิตรภาพ    ประกอบด้วยสถานศึกษา 12 แห่ง 
4. เครือข่ายเมืองน้ าทิพย์    ประกอบด้วยสถานศึกษา 16 แห่ง 
5. เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน ์    ประกอบด้วยสถานศึกษา 17 แห่ง 
6. เครือข่ายค าชะอี ค าบก    ประกอบด้วยสถานศึกษา 11 แห่ง 
7. เครือข่ายค าชะอีก้าวหน้า    ประกอบด้วยสถานศึกษา 10 แห่ง 
8. เครือข่ายค าชะอีศึกษาพัฒน์    ประกอบด้วยสถานศึกษา 12 แห่ง 
9. เครือข่ายภูสระดอกบัว    ประกอบด้วยสถานศึกษา 11 แห่ง 
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10. เครือข่ายดอนตาล     ประกอบด้วยสถานศึกษา 10 แห่ง 
11. เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา    ประกอบด้วยสถานศึกษา  15 แห่ง 
12. เครือข่ายดงหลวง     ประกอบด้วยสถานศึกษา 14 แห่ง 
13. เครือข่ายดงหลวงตอนบน    ประกอบด้วยสถานศึกษา 16 แห่ง 
14. เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา    ประกอบด้วยสถานศึกษา  13 แห่ง 
15. เครือข่ายค าสร้อย นาอุดม    ประกอบด้วยสถานศึกษา 10 แห่ง 
16. เครือข่ายธารบังอี่     ประกอบด้วยสถานศึกษา 10 แห่ง 
17. เครือข่ายคีรีวงศึกษา     ประกอบด้วยสถานศึกษา 11 แห่ง 
18. เครือข่ายหนองสูง     ประกอบด้วยสถานศึกษา   8 แห่ง 
19. เครือข่ายหว้านใหญ่     ประกอบด้วยสถานศึกษา 15 แห่ง 

 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
           ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมี
การด าเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น     กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ี
หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม  
 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินให้ง่ายต่อการใช้งาน ลด
ความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ
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เครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10)  การป้องกันการทุจริต 

เคร่ืองมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                                                                                           

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับ 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้
อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

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

ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมินในตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิน 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และการป้องกันการทุจริต 
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          ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.11 คะแนน                         
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 
ตัวชี้วัด

ท่ี 
ประเด็นตำมตัวชี้วัด คะแนน ระดับ ผลกำรประเมิน 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.65 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 87.26 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 94.46 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.12 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.20 A ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 90.70 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 86.42 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.27 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 77.63 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 62.50 D ไม่ผ่าน 
     
 
 คะแนนและระดับผลกำรประเมิน                                     

ระดับ คะแนน ผลการประเมิน 

AA 95.00-100 ผ่าน 

A 85.00-94.99 ผ่าน 

B 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 

C 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 

D 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 

E 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 

F 0-49.99 ไม่ผ่าน 

 
          สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.65 คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนท่ี

จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 มี 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ท้ังนี้จุดท่ีต้องพัฒนาเนื่องจากมีคะแนนต่ าสุด 

คือ การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
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          กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

แต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาดังนี้ 
 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
              (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.65 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโนม้การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 
 (2) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.26 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย หน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 
          (3) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.46 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน 
 (4) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.12 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของทางราชการ ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการโดยบุคลากรในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอก หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในหน่วยงาน 
 (5) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.20 เป็นคะแนน   จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 (6) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.70 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักฐานมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องมาอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ 
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 (7) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.42 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ 
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.27 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง ระบบการ
ท างานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึง่หน่วยงานควรปรับปรุงการด าเนินการ ดังนี้  

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ 
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
  2. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการบริการเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และ
สนองตอบแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีคุณภาพ ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับ 
  3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการติดต่อส่ือสาร เพื่อสนองตอบการบริการให้เกิด
ความรวดเร็วและทันสมัย  
  4. ปรับปรุงระบบการท างานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.63 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 
ประเด็น คือ  
  1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
  2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
  3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ                  
จัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ 
  4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในการประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 
2 ประเด็น คือ 
  1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเส่ียง
เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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  2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Tranparency 
Assessment : IIT) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้คะแนน 27.93 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินของบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน ช้ีให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานค่อนข้างมี
ความเช่ือมั่นในการด าเนินงานท่ีโปร่งใส และมีมาตรการในการปฏิบัติงาน                         ของหน่วยงาน โดยผล
ประเมินยังช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประ
โยชนส่วนบุคคล 
 2. ผลการประเมินตามแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and 
Tranparency Assessment : EIT) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้คะแนน 26.15 เป็น
คะแนนจากการประเมินของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ช้ีให้เห็นว่าผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ค่อนข้างให้ความส าคัญกับด าเนินงานท่ีโปร่งใสและการมีมาตรการในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานว่า ยึดตามหลักมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชนพ์วกพ้องมาอยู่เหนือผลประโยชน์ของสาธารณะ 
 อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นพัฒนาส าหรับหน่วยงาน โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นดังนี้ 
 1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
 2. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องหลากหลาย นอกจากนี้ควรพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้                         
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ท างานให้ดีขึ้น  
 3. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้คะแนน 28.03 เป็นคะแนนจากการ
วางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ จะเห็นได้ว่าจากคะแนนท่ีได้ หน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการปรับระดับผลการประเมิน
ให้มีคะแนนเพิ่มข้ึน 

ประเด็นที่ต้องได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
 1) ประเด็นท่ีต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่ามี
ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ ตัวชี้วัด 2 การใช้งบประมาณ  
 มาตรการ/แนวทางการพัฒนา คือต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
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 2) ประเด็นท่ีต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 พบว่ามีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร และตัวชี้วัดท่ี 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดท่ี 8 เป็นตัวช้ีวัดท่ีประเมินไม่ผ่าน 
 มาตรการ/แนวทางการพัฒนา คือ  

1. ต้องปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ครบทุกกระบวนงาน  
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  

2. ปรับปรุง พัฒนาและอ านวยความสะดวกในการบริการแก่ผู้รับบริการทุกข้ันตอนของงาน 
บริการ ให้เกิดความพอใจสูงสุด 

3. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน 
ช่องทางท่ีหลากหลาย 

4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เพี่อเป็นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการให้บริการ 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
 3) ประเด็นท่ีต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา จากผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จากผลการประเมินตัวช้ีวัด ท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
ปรากฏว่าเป็นตัวชี้วัดท่ีประเมินไม่ผ่านท้ัง 2 ตัวชี้วัด  

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา คือ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น การไม่รับสินบนของขวญัของรางวัล มาตรการ

ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ครอบคลุมท้ัง 5 ประเด็น คือ 1)ข้อมูล
พื้นฐาน 2) การบริหารงาน 3) การบริหารเงินงบประมาณ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งต้องมกีารก าหนดมาตรการอย่างชัดเจน 

 2. จัดประชุมช้ีแจง หรือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและแบ่งความรับผิดชอบในการจัดเตรียม
ข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 3. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม 
ครบถ้วน ทุกประเด็นของแต่ละงาน 

แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ 2563                         
ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 1. แต่งต้ังคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่น มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
มาตรการการจัดการการรับสินบน เป็นต้น 
 2. มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ สร้างระบบการก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น 
 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ อย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะต้องตรวจสอบ และปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ให้อัพเดทและเป็นปัจจุบัน 
 



๑๔ 
 

 4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานและมาตรการต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ เว็บ
เพจและทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 5. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบประจ าทุก 6 เดือน 
 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปี งบป ระมาณ พ.ศ.  2564 โดยใช้กรอบแนวทาง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                            
ท่ีได้รับความเห็นชอบ 
 7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ 
การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ส่วนที่ 2 บริบททีเ่กีย่วข้อง 

 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระส าคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
สาระส าคัญท้ัง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือช้ีน าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 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 หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 
ท่ีส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 
การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีน าให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีก าหนดเอาไว้ 
 
 



๑๖ 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บร รลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
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 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปญัหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
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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 านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และช้ีเบาะแส 
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  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
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4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 

 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่ง ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโย ชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

 
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ังใน

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

ประเทศไทยปลอดการ

ทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 

การทุจริตของ

ประเทศไทย  

(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 54 

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า  50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 43 

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า   

57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 32

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า  62 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 20 

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า  73 

คะแนน 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

ประเทศไทยปลอดการ

ทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 

การทุจริตของ

ประเทศไทย  

(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 54 

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า  50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 43 

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า   

57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 32

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า  62 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 

1 ใน 20 

และ/หรือได้

คะแนนไม่

ต่ ากว่า  73 

คะแนน 
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ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านส่ือต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ี 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐท่ีเข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ท่ีผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุ กเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเ มืองที่ ดี  มีวัฒนธรรมสุจ ริต และ กำรปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธร รม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าท่ีความเป็น
พลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
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2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติ งำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้าง
มาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

1. ประชาชนมี

วัฒนธรรม 

และพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ

เยาวชนไทย 

มีพฤติกรรมท่ียึดมั่น

ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 

ท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและ

พฤติกรรมในการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน

ขึ้นไป) 

 
 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

2. คดีทุจริตและ

ประพฤติ 

มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน

ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 

10 

ลดลงร้อยละ 

50 

ลดลงร้อยละ 

70 

ลดลงร้อยละ 

80 

จ านวนคดีทุจริตราย

หน่วยงาน 

  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี

ลดลงร้อยละ 

10 

ลดลงร้อยละ 

50 

ลดลงร้อยละ 

70 

ลดลงร้อยละ 

80 
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เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 

(ทุจริต)  

  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี

ถูกช้ีมูลว่ากระท า

การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 

10 

ลดลงร้อยละ 

50 

ลดลงร้อยละ 

70 

ลดลงร้อยละ 

80 

จ านวนคดีทุจริตท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 

25 

ลดลงร้อยละ 

50 

ลดลงร้อยละ 

80 

ลดลงร้อยละ 

90 

 
2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม

การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี 
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ีเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดย

การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
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เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ท่ี เกี่ ยวข้ อ งกับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุ ง ขั้นตอนการด า เนินการ  
ท่ีล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมท้ังการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เช่ี ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ท่ีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ี  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566 – 

2570 

ปี 2571 - 

2575 

ปี 2576 - 

2580 

การด าเนินคดีทุจริต

มีความรวดเร็ว 

เป็นธรรม โปร่งใส 

ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 

ทุจริต 

ท่ีจ าเป็นต้องขอขยาย

ระยะเวลาเกินกว่า

กรอบเวลาปกติ 

ท่ีกฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 

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 

 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
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การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

 

 
 
 โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติ
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ท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์
ท่ีสมบูรณ์” ผ่านการปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ ส่วนรวมเป็นท่ี ต้ั งมีความซื่ อสัตย์  สุจริต  มี วินัย  มี คุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony)  

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

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์หลัก 

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

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศำสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี  ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย

ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ

รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 

1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ

กระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 

2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร

วิชาชีพ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ

ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม

และการปฏบิัติงานต่อต้านการทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ

รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

เรียนการสอนในทุกระดับ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 

4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ

จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
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จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้

นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง 

1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง

ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน

ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ

ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน

การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 

ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 

งบประมาณด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วน

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 

ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ

ก ากับดูแลและควบคุมการ

ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้

แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 

และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 

6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 

ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 



๓๑ 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด

กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 

ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 

1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

1.4 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 



๓๒ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 

1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 

1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 

ความผิดในทางบริหาร 

1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 

ไปสู่การปฏิบัติ 

1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 

การรายงานและตรวจสอบ 

ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 

และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 



๓๓ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 

วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 

การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 

เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 

และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นu 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 



๓๔ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ป้องกันการทุจริต 1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม 

1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 

การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 

ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 

2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 

การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด

ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 

สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 

การทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 

สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม 

4.2 ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 



๓๕ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

บูรณาการระบบการประเมินด้าน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้

การทุจริตของประเทศไทย 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 

ด าเนินการตามหลัก 

บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พฒันาสมรรถนะและ 

องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 

บุคลากรด้านการป้องกัน 

การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 

การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 

การด าเนินการตามอนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 

8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 

การป้องกันการทุจริต 

8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 



๓๖ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

Nations Convention against 

Corruption : UNCAC) 

8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

การทุจริต 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริต 
จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 

การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 

1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 

ความเคล่ือนไหวและความ

ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 

ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 

2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 

ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 

พัฒนากลไกพิเศษในการ

ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 

3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 

3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 

กฎหมายในการปราบปรามการ

ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ

ทุจริตและสอดคล้องกับ

สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 

การทุจริต 

4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 

การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 

ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 

4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 

4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 

กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 

การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว

กรองในการปราบปราม 

การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 

หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 

5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 

5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 

หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 

ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 

(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี

ในกระบวนการปราบปราม 

การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 

(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 

6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

6.3 การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 7.1 การพัฒนาองค์ความรู ้ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู ้
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 

เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 

7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 

และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

(Training) 

7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 

เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด

ให้สาธารณชนรับทราบและ

ตระหนักถึงโทษของการกระท า

การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 

ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 

อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 

ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 

เปล่ียนแปลงไป 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน  รวมไปถึง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และก ากับติดตาม 

การยกระดับดัชนีการรับรู้ 

การทุจริต(Corruption 

Perceptions Index :CPI)  

ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกีารส ารวจตาม 

แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 

1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 

การรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 

ประเทศ 

2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏบิัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
ในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมุกดำหำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ  

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงำน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 

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 าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงกำร  
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีพฤติกรรมร่วมต้นการ

ทุจริตในวงกว้าง ท้ังในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน  
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหารให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในการรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

3. เป้ำหมำย   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 1. บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 83 คน 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
    จ านวน 120 คน 
 

1. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ท่ี รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน (1 ครั้ง) เมษายน 2564 นางปาริชาติ รอบคอบ 

นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 

2. ศึกษาดูงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่

ในระดับ AA (1 ครั้ง 2 วัน) 

เมษายน 2564 นางปาริชาติ รอบคอบ 

นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการด าเนินงาน

เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(3 ครั้ง) 

พฤษภาคม  2564  

 
  



๔๔ 
 

2. กิจกรรม-ตัวชี้วัด-เป้ำหมำย 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

1.การประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/ประกาศก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 
 
2.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ค่านิยมร่วมสร้างความตระหนักรู้การ
ป้องกันและต่อต้านทุจริตในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 

ประกาศเจตจ านง/
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของสพป.มุกดาหาร 
 
ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ค่าคะแนนเฉล่ียการ
ประเมิน ITA ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
ปี 2564 

สพป.มุกดาหารมีประกาศเจตจ านง/นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อย่างน้อย 3 ภาษา 
 
 
 
ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 85 
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6. งบประมำณ 
 ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 150,000 บาท                                       
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ และมีฐาน
ความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีคะแนนค่าเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online: ITA Online) ท่ีสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต ด้วย
วิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

                  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                         ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ 

                                           

                  (นางปาริชาติ  รอบคอบ)                                  (นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย)                                                         
                      นกัประชาสมัพนัธ์ช านาญการ                               นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ 

       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ                                                   ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

                                                            

           (นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน)                                   (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ)                                                
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (..................................................) 
                                       ต าแหน่ง ........................................................ 
                                                     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ด้าน
ป้องกันการทุจริต) 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธี
คิด ปลุกจิตส านึกให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

5,000 นางปาริชาติ รอบคอบ 

นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 

 โครงการปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

50,000 นางปาริชาติ รอบคอบ 

นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 

 โครงการปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตส านึกสาธารณะ 

95,000 นางปาริชาติ รอบคอบ 

นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
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รำยช่ือผู้จัดท ำแผนปฏบิตัิกำรป้องกนักำรทจุริต ประจ ำปีพ.ศ. 2564 
ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำมุกดำหำร 

 
 

1. นายวรรณสิทธ์  ค าเพราะ   ผอ.สพป.มุกดาหร   ประธานกรรมการ 
             2. นางวรกัญญาพไิล  แกระหัน     รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 

   3. นายคมกริช  ไชยทองศรี     ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
             4. นายอดิศร  ก้อนค า                         ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
             5. นางพิไลวรรณ  วะลัยสุข     ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
             6. นางสาวปัญญาพร  ธิรพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 

  7. นางปาริชาติ  รอบคอบ     นักประชาสัมพันธ์                 กรรมการ 
 8. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย   นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ/เลขานุการ 


