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คำนํา 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์ประเด็นการปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ แนวทางหลัก ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝงัความซื่อสัตย์สจุริต ๒) สร้างกลไกปอ้งกัน การทจุริต และ ๓) 
เสริมสร้างประสทิธิภาพ   ในการปราบปรามการทจุริต  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที ่๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต บทวิเคราะหส์ถานการณ์ทจุริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที ่๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 
และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที ่๓ แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  การติดตามประเมินผล ความเช่ือมโยงของการจัดทำแผน และโครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท  

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จน
สำเร็จ เพือ่เป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มีนาคม ๒๕๖๒  
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สารบัญ 
         หน้า 

คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนํา   

ความเป็นมา          ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน          ๒ 
การวิเคราะหผ์ลการประเมิน        ๘ 
ผลการประเมิน (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)       ๙  
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    ๑๐  

ส่วนที่ ๒ บริบททีเ่กี่ยวข้อง         ๑๑  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี        ๑๓  
แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙      ๑๓  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)       ๑๔  
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๒๓  
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  ๒๕  
คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรือ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริต 

ประพฤติมิชอบ         ๒๕  
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต      ๒๖  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภาคผนวก  
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ส่วนท่ี ๑ บทนํา 
 
ความเป็นมา  

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น 
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจรติจากเดิมที่เป็นทจุรติทางตรง ไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื ้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี ่ยนเป็น  การทุจริตที ่ซับซ้อนมากข้ึน 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย และ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง รัฐบาลได้ตระหนัก  ในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ        
พลเอกประยุทธ์ จันทร ์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏ
ในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก         
ในการรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือ แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการ ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้ เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการ
ของทุกภาคส่วนใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่ง
ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วน

ร่วม โปร่งใส เสมอ ภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริง 
ในการตรวจสอบควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเน่ือง โดย ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  เป็นผลจากสถานการณ์การทจุรติ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที ่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให ้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม 
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก กระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ



 

 

๒ 
 

 

ไปสู ่การปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ
สาธารณชนได้รับทราบในทุก ปีงบประมาณ ทั้งนี ้ เพื ่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน           
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป แบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล  

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจร ิต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ ่งกำหนดวิส ัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด           
ไทยทั ้งชาติ  ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื ่อสร้างวัฒนธรรม   
การ ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร ์๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้       
การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู ้ 
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื ่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้
ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้

คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ฉบับน้ี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงาน ๑ ใน ๒๘๓  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา เมื ่อ วันที ่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื ่อบริหารจัดการศึกษา กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริม         



 

 

๓ 
 

 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๔๖ แห่ง ให้เป็นไปตามนโยบายและได้
มาตรฐานการศึกษา โดยทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม  
 
ท่ีต้ัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ต้ังอยู่ เลขที ่๑๗ ถนนวิวิชสุรการ 
ตำบลมกุดาหาร อำเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒ ๖๑๑๕๓๒ 
โทรสาร ๐๔๒ ๖๑๓๐๔๐  
เว็บไซต์ https://www.mdh.go.th 
E-mail address : office@mdh.go.th 
 

โดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด ๗  อำเภอ ๕๓ ตำบล ๔๙๓ หมู่บ้าน โดยมีอำเภอต่างๆ ดังน้ีคือ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอ
นิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล  อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี อำเภอหว้านใหญ ่และอำเภอหนองสูง  
 

การคมนาคม 

 การเดินทางโดยรถยนต์จากกรงุเทพฯ ไปจังหวัดมุกดาหาร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) จนถึง
จังหวัดสระบุร ีแยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) จนถึงจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง
หลวงหมายเลข ๒๐๗ ที่บ้านวัดไปจนถึงอำเภอประทาย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ผ่านอำเภอพุทไธสง 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูม ิไปจนถึงจังหวัดยโสธร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 
๒๑๖๙ ผ่านอำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม จากน้ันแยก ซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ที่อำเภอเลิงนกทา ผ่าน
อำเภอนิคมคำสร้อย เข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร  มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง 
จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-มุกดาหาร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต ๒) ถนนกำแพงเพชร ๒ 
ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ ช่ัวโมงครึ่ง  
 ส่วนการเดินทางภายในจังหวัดมุกดาหารมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกใช้บรกิาร
ยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบ มีทั้งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รถตู้ รถสามล้อ รถยนต์ รถจักยานยนต ์โดมี
ระยะทางจากอำเภอเมืองมุกดาหารไปยังอำเภอต่างๆ คือ  
  อำเภอนิคมคำสร้อย ๒๘ กโิลเมตร  
  อำเภอดอนตาล ๓๓ กิโลเมตร  
  อำเภอคำชะอี ๓๕ กิโลเมตร  
  อำเภอหว้านใหญ ่๓๕ กิโลเมตร  
  อำเภอหนองสงู ๕๐ กิโลเมตร  
  อำเภอดงหลวง ๕๕ กิโลเมตร 



 

 

๔ 
 

 

อํานาจหน้าท่ี  

(๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ความต้องการของท้องถ่ิน  

(๒) วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

(๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
(๔ ) กำก ับ ดูแล  ติดตาม และประเม ินผลสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานและในเขตพ ื ้นที ่การศ ึกษา 
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  

(๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
(๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน 

การศึกษา  
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย  

โครงสร้างการบริหารงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
เขต พื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๑) กลุม่อำนวยการ 
(๒) กลุม่นโยบายและแผน 
(๓) กลุม่สง่เสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(๔) กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(๕) กลุม่บริหารงานบคุคล 



 

 

๕ 
 

 

(๖) กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(๘) กลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา  
(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน  

แผนภูม ิ๑ โครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

 
ผู้บริหาร  

 
 



 

 

๖ 
 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม  

 
 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๑. นายมารุต  อุปนิสากร  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

๒. นายสโมสอน  หนองสูง กรรมการผู้แทนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรฐั 
๓. นางนิธินาถ  กิตติเงิน  กรรมการผู้แทนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
๔. นายอดุลย์ ลมงาม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
๕. นายชัยณรงค์  ฤทธ์ิวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖. นายกานต์  นักลำ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
๗. นายปิโย  ลุสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมนิผลการศึกษา 
๘. นายวิทยา  วังคะฮาด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๙. นางวิหาญ  พละพร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 

 

๗ 
 

 

จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารแยกตามสังกัด  

          จังหวัดมุกดาหารมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบในการบรหิารและจัดการด้านศึกษาดังต่อไปน้ี 

อำเภอ 
จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด 

สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. การศึกษาพิเศษ พศ. อปท. HOME SCHOOL 

เมืองมุกดาหาร ๗๙ ๑๑ ๘ ๓ ๐ ๒ ๑ ๓ ๓ 
คำชะอี ๓๔ ๕ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 
นิคมคำสร้อย ๓๔ ๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 
ดอนตาล ๓๖ ๓ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ 
หว้านใหญ่ ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ดงหลวง ๒๙ ๒ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 
หนองสูง ๑๙ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม ๒๔๖ ๓๐ ๑๒ ๖ ๒ ๓ ๑ ๕ ๔ 
จำนวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 

อนุบาล ๑ ๗๗ ๑๑ ๔๐๒ ๕๖ 
อนุบาล ๒ ๓,๖๐๕ ๒๔๗ ๓๐๕๖ ๒๔๓ 
อนุบาล ๓ ๓,๓๗๖ ๒๔๕ ๓,๖๔๓ ๒๔๗ 
รวมก่อนประถมศึกษา ๗,๐๕๘ ๕๐๓ ๗,๑๐๑ ๕๔๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓,๓๘๘ ๒๕๔ ๓,๕๙๔ ๒๕๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓,๕๑๒ ๒๕๙ ๓,๓๕๙ ๒๕๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓,๕๕๙ ๒๕๔ ๓,๔๙๕ ๒๕๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓,๗๔๗ ๒๕๖ ๓,๕๖๗ ๒๕๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓,๘๕๕ ๒๕๗ ๓,๗๓๗ ๒๕๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓,๗๒๗ ๒๕๖ ๓,๘๓๔ ๒๕๙ 
รวมประถมศึกษา ๒๑,๗๘๘ ๑,๕๓๖ ๒๑,๕๘๖ ๑,๕๒๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑,๓๑๖ ๖๔ ๑,๓๐๔ ๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑,๑๙๘ ๖๑ ๑,๒๓๓ ๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑,๑๑๙ ๖๓ ๑,๐๗๓ ๖๒ 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๖๓๓ ๑๘๘ ๓,๖๑๐ ๑๘๘ 

รวมท้ังสิ้น ๓๒,๔๗๙ ๒,๒๒๗ ๓๒,๒๙๗ ๒,๒๖๑ 

ที่มา : ข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันท่ ี๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  



 

 

๘ 
 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสำนักงาน 
ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการปอ้งกันการทุจรติและ เป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือ ว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดย
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมอื การประเมินมาใช้ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาได้เริ่ม 
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก 
ย่ิงข้ึนตามลำดับ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมนิเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที ่สะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังน้ี 

๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
๒) ดัชนีความพร้อมรบัผิด (Accountability Index) 
๓) ดัชนีความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
๕) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ม ี๓ เครื่องมือ 
ได้แก ่ 

๑) แบบสำรวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based) 
๒) แบบสำรวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal)  
๓) แบบสำรวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External)  
 
 
 
 
 



 

 

๙ 
 

 

คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต้ังแต่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานต้ังแต่ ปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ แสดงดังน้ี  

 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ๘๔.๔๘ ๗๒.๗๑ ๗๖.๐๔ ๗๔.๑๙ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ๗๖.๑๑ ๘๐.๖๖ ๘๔.๙๒ ๘๕.๑๒ 

คะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดัชนีเปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ แสดงรายละเอียดดังน้ี 

หน่วยงาน 
คะแนน ITA 

ภาพรวม 
ดัชนีท่ี ๑ ดัชนีท่ี ๒ ดัชนีท่ี ๓ ดัชนีท่ี ๔ ดัชนีท่ี ๕ 

ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ป ี๖๑ ป ี๖๐ ป ี๖๑ ป ี๖๐ ป ี๖๑ ป ี๖๐ ป ี๖๑ ป ี๖๐ ป ี๖๑ 

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
ประถมศึกษา

มุกดาหาร 

๗๖.
๐๔ 

๗๔.
๑๙ 

๗๐.
๑๙ 

๖๒.
๑๒ 

๘๘.
๒๘ 

๗๖.
๑๑ 

๘๕.
๕๙ 

๘๒.
๒๓ 

๕๑.
๕๖ 

๗๒.
๓๑ 

๘๒.
๓๓ 

๘๑.
๕๖ 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้คะแนน
การประเมินในดัชนีที่ ๑ ด้านความโปร่งใส  ดัชนีที่ ๒ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ  และดัชนีที่ ๔ ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร  ซึ่งมีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร มีจุดบกพร่องในเรื่องความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิดชอบ และวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร  ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   

ดัชนีด้านความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน  ในการเปิดเผยข้อมูล   
ของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที ่ผ่านมา เพื่อสะท้อน      
ให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงาน  ได้ดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิด 



 

 

๑๐ 
 

 

ประโยชน ์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่   
ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  เป็นดัชนีที ่ประเมินเกี ่ยวกับความพยายามของหน่วยงาน          

ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการกําหนด 
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 ๑. ทบทวนข้อมลูและบรบิททีเ่กี่ยวข้อง 
 ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่๓ และ แผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓. เสนอแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให ้ 
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 
 

 

ส่วนท่ี ๒ บริบทท่ีเก่ียวข้อง 
  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน           
จะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั ่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังน้ี 
 ๑. ด้านความมั่นคง 

 (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รปัช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดับ และรกัษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรปูแบบใหม ่
 (๕) การพฒันาเสรมิสร้างศักยภาพการผนึกกำลังปอ้งกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบ้านและมิตรประเทศ 
 (๖) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแหง่ชาติและระบบบรหิารจัดการภัยพบิัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 
 (๗) การปรบักระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๑) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สง่เสรมิการค้า การลงทุน พฒันาสู่ชาติการค้า  
 (๒) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ย่ังยืน และสง่เสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกบั สิ่งแวดลอ้ม 
 (๓) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พัฒนาทกัษะ ผูป้ระกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูส่ากล  



 

 

๑๒ 
 

 

 (๔) การพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและเมือง พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจรญิ  
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนสง่ ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพฒันา  
 (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกจิโลก สร้างความเปน็หุ้นส่วน การพฒันากบันานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (๓) ปลกูฝงัระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 (๔) การสร้างเสรมิให้คนมสีุขภาวะที่ดี  
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้ำทางเศรษฐกจิและสังคม  
 (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (๕) พัฒนาการสือ่สารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (๑) จัดระบบอนุรกัษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการทำลาย ทรพัยากรธรรมชาติ 
 (๒) วางระบบบรหิารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุม่น้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบรูณาการ  
 (๓) การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 (๔) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มติรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรบัตัวให้พร้อมกบัการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๖) การใช้เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงั เพื่อสิง่แวดล้อม 
 ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (๑) การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบรูณาการ  
 (๓) การพฒันาระบบบรหิารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (๔) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
 (๕) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  



 

 

๑๓ 
 

 

 (๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (๘) ปรบัปรุงการบรหิารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครฐั 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ กำหนดวิสัยทศัน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ 

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ 
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

๑) เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ  
๒) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมอืงดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบับทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
๓) เพื่อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รูร้ักสามัคคี และร่วมมอืผนึก 

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง และความเหลื่อมลำ้ภายในประเทศ

ลดลง แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
๑) เปา้หมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุง่พฒันาผูเ้รียนทกุคนให้มีคุณลกัษณะและ

ทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)  
๒) เปา้หมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเปา้หมาย 

๕๓ ตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลกั ที่
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุง่หมาย วิสัยทัศน์และ 
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพฒันากาลงัคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพือ่สร้างขีดความสามารถ ใน

การแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ใหม้ีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรบัรูก้ารทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมพีฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทจุริตในทกุภาคส่วน 
๓) การทจุริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทจุริต และระบบบรหิารจัดการ     

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบงัคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รบัความร่วมมอื 

จากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน      

ในระดับทีสู่งข้ึน 
ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลมุกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติ

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที ่“ไม่ทนต่อ 
การทจุริต” โดยเริม่ต้ังแต่กระบวนการกลอ่มเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทจุริต และปลกูฝงัความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรอืกลุ่มตัวแทน 
ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมพีฤติกรรมที่ไมย่อมรบัและต่อต้านการทจุริตในทุกรปูแบบ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๑. ปรับฐานความคิดทกุช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยใหส้ามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พฒันาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทจุริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การกำหนด พฒันา หรอืปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. สง่เสรมิใหม้ีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมเพื่อต้านทจุริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพือ่สรา้งพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พฒันานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรบัทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พฒันาจิตสำนึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสงัคมเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสรมิบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสือ่มวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พฒันามาตรวัดทางสงัคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงเป็นเครื่องมือ

ต้านทุจริต 

๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใช้ในการกล่อมเกลาทางสงัคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทจุริต 
๓.๒ พฒันาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทจุริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ในการเรียนการสอนในทกุระดับ 
๓.๓ พฒันาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทจุรติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๔. เสรมิพลังการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่

ต่อต้านการทจุริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสงัคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเ้กิดการลงโทษทางสงัคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บรูณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องรว่มกันประการหน่ึงคือการต่อต้านการทุจริตของรฐับาลและเจา้หน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน



 

 

๑๖ 
 

 

ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป

ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมือง         
ในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่

มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๑. พฒันากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ต่อสาธารณชน 

๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทจุริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก่อนดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง 
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทจุริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมอืงและเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
๒.๒ การกำกบัติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมอืงและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทกุภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ

สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน

การทจุริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและทอ้งถ่ิน 
๓.๒ ประสานความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมอืงในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การสง่เสรมิเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พฒันาระบบการบรหิาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพือ่ให้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีทีม่ีสัดส่วน

เหมาะสมกับการแกป้ัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุริตที่เพียงพอและเหมาะสม 



 

 

๑๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

๕. สง่เสรมิการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทจุริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
๕.๒ พฒันาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทจุริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ

ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้

แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายน้ัน ๆ ก่อนทีจ่ะจัดให้มกีารเลือกต้ัง 
๖.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกนัการทจุริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กบัประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป ็นปัญหาที ่พบมากขึ ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย         
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตระยะที ่๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร ์“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน
การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นกอ่ตัว
นโยบาย (Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 
Decision) ข ั ้นการนำนโยบายไปปฏ ิบ ั ติ  (Policy Implementation) ข ั ้นการประเม ินนโยบาย  (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทจุริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบันโยบาย 
๑.๔ พฒันากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พฒันาเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรบันโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 



 

 

๑๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

๑.๘ เสริมสร้างความโปรง่ใสในกระบวนการพจิารณาร่างกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทจุริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีทีม่ีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พฒันานวัตกรรมเพื่อเสรมิสร้างความโปรง่ใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๓ บรูณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสำหรบั 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพฒันานวัตกรรมสำหรับการสง่เสรมิภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามสี่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. สง่เสรมิใหม้ีการศึกษา 
วิเคราะห ์ติดตาม และตรวจสอบ 
การทจุริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทจุริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทจุริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทจุริต 

๑.๑ พฒันามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปญัหาการทจุริตในแต่ละ
ระดับ 
๑.๒ พฒันาระบบการทำงานแบบบรูณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกบัระบบการปอ้งกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกบั ติดตาม และประเมินผลการปอ้งกัน 
การทจุริต 

๒. สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อ 
ยับย้ังการทจุริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพือ่ยับย้ังการทุจริต 
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกปอ้งกันเพื่อยับย้ังการทจุริตสูก่ารปฏิบัติ 
๒.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู ่
การปฏิบัติ 

๓. พฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทจุริต 

๓.๑ พฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดข้ันตอน หรอืกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ปิดโอกาสให ้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู ้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปอ้งกัน 
การทจุริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พฒันารปูแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พฒันาและยกระดับรปูแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ กำหนดแผนการติดต่อสือ่สารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพือ่การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกบัแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู ้
การทจุริตของประเทศไทย 

๕.๑ พฒันาเกณฑม์าตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบรูณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลกั 

๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 



 

 

๒๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

บรรษัทภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกบัภาคเอกชนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พฒันาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทจุริต 

๗.๑ พฒันาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทจุริต 

๘. การพัฒนาระบบและสง่เสรมิ 
การดำเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทจุริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปอ้งกันเพื่อต่อต้านการทจุรติ 
๘.๒ ปรับปรงุประมวลจริยธรรมสำหรบัเจ้าหน้าที่ของรัฐใหร้องรบั 
การป้องกันการทจุริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบั 
การทจุริต 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท ี ่มุ ่งเน้น 
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ  ของการปราบปรามการทุจรติทั้งระบบใหส้ามารถดำเนินการ 
ได ้อย ่างรวดเร ็ว ซ ึ ่ งในการปฏิร ูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการท ุจร ิตด ังกล ่าว จะม ุ ่ ง เ น้น 
การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพในการตราเป ็นกฎหมาย (Legislation) การบ ังค ับใช ้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์น้ีจะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และม ีประสิทธ ิภาพมากย ิ ่งขึ ้น คดีการท ุจร ิตจะถ ูกดำเน ินการอย่างรวดเร ็ว และผ ู ้กระทำการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 
 
 
 
 



 

 

๒๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๑. ปรับปรงุระบบรับเรือ่ง
ร้องเรียนการทจุริตให้มี

ประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรงุระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทจุริตต่าง ๆ ใหม้ีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรบัเรือ่งร้องเรียน 

๒. ปรับปรงุการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ

ถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือ่นไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทจุริต 
๒.๒ การกำหนดกลุม่เป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินให ้
ครอบคลมุถึงโอกาสในการทจุริต 

๓. ปรับปรงุกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ

ปราบปรามการทุจริตที่ม ี
ความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรงุกระบวนการปราบปรามการทจุริตให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจรติ 
๓.๓ การพัฒนากลไกพเิศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทจุริต 
๓.๔ การเพิม่บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ

ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ

ทุจริตและสอดคล้องกบั

สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรบัปรุงกฎหมายใหเ้ท่าทันต่อพลวัตของ 
การทจุริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรบัปรุงกฎหมายเพือ่สนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสญัญา เพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทจุริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบงัคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสยีหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทจุริต 
๔.๕ การบงัคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ 
๔.๖ การบรูณาการกบัหน่วยงานภาครัฐต้นสงักัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทจุริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๕. บรูณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทจุริต 

๕.๑ พฒันาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทจุริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทจุริต 
๕.๒ จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทจุรติ 



 

 

๒๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกจิเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิม่ประสทิธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทจุริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผูใ้ห้เบาะแส 
(Whistleblower) ทีม่ีความน่าเช่ือถือและสร้างความมัน่ใจแกผู่ถู้กคุ้มครองได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การกำหนดรางวัลหรือสิง่จงูใจในการแจง้เบาะแสในคดี 

๗. พฒันาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู ้ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู ้
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทจุริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าทีป่ราบปรามการทุจริตใหม้ีความรู ้ทักษะ 
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
๗.๓ การแบ่งปันความรู ้(Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให้สาธารณชนรบัทราบและ

ตระหนักถึงโทษของการกระทำ

การทจุริตเมื่อคดีถึงทีสุ่ด 

- การเปิดโปงการทจุริตอย่างสร้างสรรค์และพฒันาช่องทาง 
ในการเผยแพรเ่ปิดโปงการทจุริตที่เข้าถึงการรบัรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพิม่ประสทิธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มทีรพัยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิม่ข้ึนของปรมิาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสงัคมที ่
เปลี่ยนแปลงไป 

   

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมลู และเรง่รัด กำกบั ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรบัปรุงการทำงาน รวมไปถึง   
การบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก ่

 



 

 

๒๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
๑. ศึกษา และกำกบัติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรบัรู ้
การทจุริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมลูที่ใช้สำหรบัการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
๑.๒ บรูณาการหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรบัรู ้
การทจุริตของประเทศ (CPI) 
๑.๓ เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรบัรู ้
การทจุริตของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรบัรู ้(Perceptions) 

๒. บรูณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทจุริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรบัรูก้ารทจุริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

๒.๑ วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - 
ยุทธศาสตร์ที ่๕) เพือ่ยกระดับดัชนีการรับรู้การทจุริต (CPI)                
ของประเทศ 
๒.๒ กำกบั ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร ์

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน 

ด้านที ่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอำนาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการทำมาหากินและการดำรงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน

กลายเป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง

ของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก         
มีการขออนุญาตซ้ำซ้อน  ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จำเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลย
สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อม
ล้ำในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสำรวจหรือรายงานประจำปี



 

 

๒๔ 
 

 

ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทำ

ธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังน้ี 
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั ้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ

ท้องถิ ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที ่มีอำนาจหน้าที ่ซ้ำซ้อนหรือลักลั ่นกันหรือมีเส้นทาง            
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่
ผู ้ใช้บริการเพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจ เพิ ่มศักยภาพ             
ในการแข่งขัน กับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ดำเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ข้ันตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ดำเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดย
มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ 

๑๐ .๓ ยกระด ับสมรรถนะของหน่วยงานของร ัฐให ้ม ีประสิทธ ิภาพ สามารถให ้บร ิการเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการรว่ม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั ้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักด์ิศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 



 

 

๒๕ 
 

 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื ่องที ่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั ้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู ้กระทำการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน     
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครอืข่ายต่างๆ ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อสอดสอ่ง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผูเ้กี่ยวข้องเพื่อใหก้ารดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ

ขัดขวาง 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

ตามที่นายธีระเกียรติ เจรญิเศรษฐศิลป์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังน้ี 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคน้ีจะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 
Anti-Corruption ซึ ่งจะเป็นยุคที ่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที ่ส ุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนำชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป ์พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิน้ 
สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กใหโ้ตข้ึนมาเกลียดการโกง หรือเติบโตข้ึนมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ 
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทำ 
คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทจุริตประพฤติมิชอบโดยมุง่เน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใหห้ัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมหีน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 



 ๒๖ 

ส่วนท่ี ๓ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ใสสะอาด ปราศจากคอรร์ัปชัน 
พันธกิจ :   
 ๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทจุริตในองค์กร 
 ๒. เสรมิสร้างระบบบรหิารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ๓. พฒันาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  

1. บุคลากรทุกระดับมจีิตสำนึกและพฤติกรรมทีส่ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมอืงดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตาม 
เปา้หมาย หรอืสงูกว่าเปา้หมาย เพือ่ผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน  

3. เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนใหเ้กิดความเช่ือมั่นในกระบวนการทำงาน ด้าน       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ :  
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุริต 

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน

ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด



 

 

๒๗ 

 

ความสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ

ต่อไป 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

บุคลากรทุก

ระดับมจีิตสำนึก

และพฤติกรรม

ที่สามารถ

แยกแยะ

ระหว่าง

ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์

ส่วนรวม 
ประพฤติตน

เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรม สูก่าร
เป็นบุคคล

ต้นแบบ 

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์

บรหิารงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต 
และกำหนด

นโยบายคุณธรรม

และ 
ความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน 

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์/กำหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการดำเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการให้และรับ

ของขวัญ เพื่อใหบุ้คลากร 
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทจุริต 

๑. ร้อยละของ
ความ สำเร็จใน
การปฏิบัติงาน

ตามแนวทาง

ปฏิบัติ 

๒๐,๐๐๐ 

๒. สร้างจิตสำนึกที่
ตัวบุคคลให้

ตระหนักรู้ถึงปัญหา

และผลกระทบ 
ของการทจุริต ให้
ดำรงตนอย่างม ี
ศักด์ิศรีและมี

เกียรติภูม ิ

๒. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทนต่อ

การทจุริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่
คิดคอร์รัปชัน" 
-  

๒. รอ้ยละของ
จำนวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความตระหนักรู ้
และได้รับ 

การปลูกฝังให้มี

ทัศนคติและ

ค่านิยมที่ไม่

ยอมรบัการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ 



 

 

๒๘ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร

ให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์

ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์

ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

๓. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทำที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั

ข้าราชการ 
- ประชุมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนและสำนักงานเขต

พื้นที ่

๓. รอ้ยละของ
จำนวนบุคลากร

เป้าหมายมีความ

ตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตาม

แนวทางเรื่อง

ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
การเผยแพร่

ข้อมูลการป้องกัน

และการ

ปราบปรามการ

ทุจริตหน้า

เว็บไซต์ 

๖๐,๐๐๐ 

๔. สง่เสรมิการ
สร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเพื่อ

ต่อต้านการทจุริต 

๔. สง่เสรมิกจิกรรมทำ
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลกัพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
 

๔. รอ้ยละของ
จำนวน 
บุคลากรที่ได้รบั

การพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับคุณธรรม

และจริยธรรม

และสามารถนำ

ความรู ้
ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติ

หน้าที ่

- 

 

 

 



 

 

๒๙ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พฒันาระบบป้องกันการทจุรติเชิงรกุ 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกดิยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัย
ทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑.สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการ

ดำเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันให้ดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รปั

ชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงข้ึน 

๑. พฒันาและ
ยกระดับการ

ทำงาน 
ให้สอดคล้องกบั

การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการ 
ดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

๑. พฒันาเกณฑ์
มาตรฐานการ

ประเมินด้าน

คุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการ

ดำเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 
การดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ

แบบสำรวจหลกัฐาน

เชิงประจกัษ์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
- การประชุมช้ีแจง
ให้ปฏิบัติตามแนว

ทางการ 
ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสฯ 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (ITA) 

๕๐,๐๐๐ 



 

 

๓๐ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๒. ขับเคลื่อน
นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้าน

การป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

๒. การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ

ป้องกัน 
และปราบปรามการ

ทุจริตของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
- ประชุม วิเคราะห์
ข้อมูล จดัทำแผนฯ 

๒. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทจุริต 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๑๐,๐๐๐ 

๒. เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ

สาธารณชนให้เกิด

ความเช่ือมั่นใน

กระบวนการ

ทำงาน ด้านการ
ป้องกันและต่อต้าน

การทจุริต 

๓. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที ่และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การสง่เสรมิ

จริยธรรม และ
ต่อต้านการทจุริต 

๓. สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์ 
เพื่อใหเ้ข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และ
กระตุ้นให ้
ประชาชนรูส้ึกร่วม

เป็นส่วนหน่ึงในการ

ต่อต้านการทจุริต 
- การประชุมจัดทำ
ระบบสารสนเทศ

ของสำนักงานเขต

พื้นที่เพื่อเตรียม

ความพร้อมเอกสาร

หลักฐานไฟล์ข้อมลู

ในการอัพโหลดใน

เว็บไซต์ สำนักงาน 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้าน    
การทจุริต 

๓. จำนวนรูปแบบ 
การประชาสมัพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน

การทจุริต เพือ่สร้าง
การรบัรู ้

๕๐,๐๐๐ 



 

 

๓๑ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๔. พฒันารปูแบบ 
วิธีการ เน้ือหา 
สาระ และช่องทาง
ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกบัความ

ต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทกุ

ระดับ 

๔. การจัดทำและ
ดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร ์
ประชาสมัพันธ์โดย

การมสี่วนร่วมของ

ผู้รบับริการและผู้มี

ส่วนได้เสีย 

๔. รอ้ยละของความ 
พึงพอใจของ

ผู้รบับริการ 
ต่อระบบบริหาร

จัดการ 
งานสื่อสารเพื่อ

ต่อต้าน 
การทจุริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมลู) 

๑๐,๐๐๐ 

 



 ๓๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

ม.ีค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

ม.ิย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. การประกาศเจตนารมณ์/
กำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจำนงการ
บรหิารงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการให้และรบั

ของขวัญ เพื่อใหบุ้คลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาล และนโยบายกระทรวง ใน
การสง่เสรมิการต่อต้าน 
การทจุริต 
 

ร้อยละ  ๘๐ ของ
ความ สำเร ็จใน
การปฏ ิบ ัต ิ งาน

ต า ม แ น ว ท า ง

ปฏิบัติ 

ผู้บริหารและบุคลากรทกุ

ระดับในสังกัด 
- มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ดำเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุริต 
- ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม สู ่  
การเป็นบุคคลต้นแบบ 
- ผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้รบับริการมีความเช่ือมั่นต่อ

การทำงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

๒๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่ม

บรหิารงาน

การเงินฯ 



 

 

๓๓ 

 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

ม.ีค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

ม.ิย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๒. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ

การทจุริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์
รัปชัน" 
 

ร้อยละของจำนวน

บุคลากรผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมมีความตระหนัก

รู ้และได้รบั 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ

และค่านิยมที่ไม่ยอมรบั

การทจุริต 

สร้างจิตสำนึกที่ตัว

บุคคลให้ตระหนักรู้

ถึงปัญหาและ

ผลกระทบของการ

ทุจริต    ให้ดำรงตน
อย่างมีศักด์ิศรีและมี

เกียรติภูม ิ

๑๐,๐๐๐           

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
กระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน" 

ร้อยละของจำนวน

บุคลากรเป้าหมายมี

ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามแนวทางเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนการ

เผยแพร่ข้อมลูการ

ป้องกันและการ

ปรับฐานความคิด

บุคลากรใหส้ามารถ

แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์

ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

๖๐,๐๐๐           



 

 

๓๔ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

ม.ีค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

ม.ิย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

- การสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั

ข้าราชการ 
- ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
และสำนักงานเขตพื้นที ่

ปราบปรามการทุจริต

หน้าเว็บไซต์ 

๔. สง่เสรมิกจิกรรมทำความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลกัพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ 

ร้อยละของจำนวน

บุคลากรที่ได้รบัการ

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

คุณธรรมและจริยธรรม

และสามารถนำความรู้ที่

ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

ส่งเสริมการสร้าง

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเพื่อ

ต่อต้านการทจุริต 

๕๐,๐๐๐           

๕. พัฒนาเกณฑม์าตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการดำเนินงาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
มีผลการประเมิน 

๑๐,๐๐๐           



 

 

๓๕ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

ม.ีค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

ม.ิย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

- การเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการ
ตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิง

ประจักษ์  ประจำปี ๒๕๖๒ 
- การประชุมช้ีแจงใหป้ฏิบัติตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสฯ 

และความโปร่งใสของ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (ITA)สูงข้ึน 

คุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการ

ดำเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันให้ดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รปั

ชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงข้ึน 

๖. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
- ประชุม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ
แผนฯ 

ทุกหน่วยงานในสังกัดไม่

มีเรือ่งรอ้งเรียนการทจุริต 
 หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทจุริต 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

           



 

 

๓๖ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

ม.ีค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

ม.ิย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๗. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

การต่อต้านการทุจริต 
- การประชุมจัดทำระบบ
สารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่

เพื่อเตรียมความพร้อมเอกสาร

หลักฐานไฟล์ข้อมลูในการอัพโหลด

ในเว็บไซต์ สำนักงาน 
- สื่อประชาสมัพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทจุริต 

จำนวนรูปแบบสื่อ

ประชาสมัพันธ์ต่อต้าน

การทจุริตทีห่ลากหลาย

รูปแบบ 

เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ

สาธารณชนให้เกิด

ความเช่ือมั่นใน

กระบวนการทำงาน 
ด้านการป้องกันและ

ต่อต้านการทจุริต 

๖๐,๐๐๐           

๘. การจัดทำและดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของผูร้ับบริการและผูม้ี

ส่วนได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผูร้ับบรกิาร 
ต่องานสื่อสารเพื่อ

ต่อต้านการทจุริต  

ผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้เสีย  รับรู้และเข้าใจ
ระบบการทำงาน  และ
มีความพึงพอใจใน

บริการ 

           



 

 

๓๗ 

 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี ๓  

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนินงาน 

- กลุ่มนิเทศฯ  
กลุ่มบรหิารการเงินฯ 

 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ๒๐,๐๐๐ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
 - กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"   
 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๐,๐๐๐ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรือ่งผลประโยชน์ทับซอ้น"สร้าง
ความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการ 

  

 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต ๖๐,๐๐๐ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที ่และ

สถานศึกษา 
  

 - กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์   
     การเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาสุจริตทุกวันจันทร์   

  



 

 

๓๘ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     กิจกรรมออกกำลังกายคลายเส้นเน้นความสัมพันธ์ทุกวันพุธ  
     กิจกรรม Big Cleaning day ทุกวันศุกร์ที ่๓ ของเดือน  
     กิจกรรม KM/PLC ปรับปรุงพฤติกรรมการทำงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
พัฒนาระบบป้องกันการทจุรติเชิงรกุ 

โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๕๐,๐๐๐ ทุกกลุม่ทีเ่กี่ยวข้อง 

 - กิจกรรมประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

  

 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 -  การจัดทำมาตรการใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 -  การจัดทำมาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 -  การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 -  การจัดทำมาตรการป้องกันการรบัสินบน   
 -  การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
  

 -  การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   



 

 

๓๙ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษา 

๗๐,๐๐๐ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

 - กิจกรรมประชุมจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์  ของสำนักงานเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา   

  

 - กิจกรรมประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  เกี ่ยวกับบทบาทหน้าที ่ และการ
ดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตให้กับโรงเรียนแกนนำ 
และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   

  

 -กิจกรรมประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติบุคลากรใน
สำนักงานเขต และสถานศึกษา หลักสูตร ๒ วัน 

  

 - นิเทศติดตาม และดำเนินการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน  โรงเรียนแกนนำและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

  

รวมท้ังสิ้น ๒๑๐,๐๐๐  
 
 
 





คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 ๑ นายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร     ประธานกรรมการ 
 ๒ นายณรงค์  โล่ห์คำ  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร     รองประธานกรรมการ 
 ๓ นายสุริยะ  ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร     กรรมการ 
 ๔ นายประภาส  ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร     กรรมการ 
 ๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาฯ    กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที ่รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  
 

คณะทำงาน   
 ๑. นายสุริยะ  ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร      ประธานกรรมการ 
   ๒.นายอภัย  ปริปุรณะ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล           กรรมการ 
 ๓. นายประสพสุข  จันเต็ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
 ๔. นางนวลออง  ประยงค์หอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
 ๕. นางนีรนาท  ห้วยทราย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
 ๖. นายสายันต์  ผาดโผน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
 ๗. นางสุพัตรา  พรมรกัษา     ผอ.กลุ่มอำนวยการ      กรรมการ 
 ๘. นายสุรทิน  อุ่นเมือง  ผอ.กลุ่มพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
 ๙. นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ             กรรมการ 
     ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑๐.  นายคมกริช  ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก ์        กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นางทองพลู  งามขำ ศึกษานิเทศก ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. นางฐิตารีย์  รัชอินทร ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


