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ค าน า 
 

แผนปฏิิบิัติิการโครงการเสริิมสร ิางคิุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาลในสถานศิึกษา สำนิักงานเขตพิื้นที่ิ
การศิึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4 ประจ าปิีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิ นการด าเนินการภายใต ิโครงการิ
เสริิมสร ิางคิุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาลในสถานศิึกษา (โครงการโรงเรียนสจุริต) ในกรอบแผนงานบิูรณาการิ
ต ิอติ านการทิุจริิตและประพฤติิมิิชอบ มุิ งตอบสนองนโยบายริัฐบาล ยิุทธศาสตร ิชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิิจและสิังคมแห งชาต ิฉบิับที ่12 แผนแมิ บทบิูรณาการป ิองกิัน ปราบปรามการทิุจริิตและประพฤติิ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยทุธศาสตร ิชาติว ิาด วยการป ิองกิันและปราบปรามการทุจริิต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมิีแนวทางหลิักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด ิวย 1) ปลิูกฝิังวิธีคิิด ปลิุกจิิตสานิึกิ
ให มีวิัฒนธรรมและพฤตกิรรมซื่อสัตยิ สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 

 

แผนปฏิบิัติิการโครงการเสริิมสร ิางคิุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศิึกษา และสำนิักงานเขติ
การศิึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4 ประจ าปิีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด วยสาระสำคัญ คือ ิ ิิ ิิ ิิ ิิ ิิ ิิ ิ
ส่วนที ่1 บทนำินำเสนอ สภาพการณ ิทิุจริิตคอร ิริัปชิั่นในประเทศไทย ข ิอมิูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
การด าเนิินงานิเสริิมสร ิางคิุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาลในสถานศิึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมถิึงการวิิเคราะห ิ ผลการประเมิินคิุณธรรมและความโปริ งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ITA Online) สุ่วนที ่2 นำเสนอ บริิบทที่เกี่ยวข ิอง ไดิ แก  ริัฐธรรมนิูญแห ิงราชอาณาจิักรไทย ยิุทธศาสตริ ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิิจและสิังคมิแห ิงชาติิและนโยบายทีเ่กี่ยวขิ อง สุ่วนที ่3 แผนปฏิิบิัติิการโครงการเสริิมสร ิาง
คิุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาลิในสถานศิึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4
ประจำปิีงบป ระมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด ิวยกิิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มิีความเชิื่อมโยงกิับแผนงานบิูรณา
การต ิอติ านการทิุจริิตและประพฤติิมิชอบ ประกอบด วย 4 กิจกรรมหลิัก ดังน้ี 

1.  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสจุริต 
2.  การขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3.  การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสจุรติ 
4.  การประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของสถานศิึกษาและส านักงานเขตพื้นที่

การศิึกษาออนไลน  (ITA Online) 
 

ขอขอบคิุณผูิ มิีสิ วนเกี่ยวข ิองทีใ่ห ิความริ วมมิือในการจัดท า แผนปฏิิบิัติิการโครงการเสริิมสร ิางคิุณธรรมิ
จริิยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศิึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ิประจ าปีิ
งบประมาณิพ.ศ. 2563 จนสำเร ิจเปิ นกรอบทิิศทางในการด าเนิินการปลิูกฝิังวิิธิีคิิด ปลิูกจิิตสานิึกให ิมิีวิัฒนธรรมิ
และพฤติิกรรมซื่อสิัตย ิสิุจริิต เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานใหิ เกิิดผลสำเริ จตามเปิ าหมายและแนวทางการพิัฒนา 
ประเทศอย างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนทีุ่ 1 บทนำ 
 

 

สภาพการณุ ทุจริตคอร รุัปชันในประเทศไทย 
 

ปิัจจิุบิัน ปิัญหาการคอร ิริัปชิันถิือได ิว ิาเป ินปิัญหาใหญ ิที่เกิิดขึ้นในประเทศติ างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยิ
ซึ่งปัญหาน้ียังไม มีทิีท าว ิาจะหมดไป อิีกทั้งยังทวีความริุนแรงและซิับซ ิอนมากขึ้นเรื ิอยๆ แม ว าประเทศไทยจะก ิาวเข ิาสู ิ
ความทิันสมิัย มิีระบบการบริิหารราชการสมิัยใหม  มิีการรณรงค ิจากองค ิกรของริัฐ หริือองคิ กรอิิสระต ิางๆ เหิ นพ ิองิ
กิันว ิา การทิุจริิตคอร ิริัปชิันเป ินปิัญหาที่นาไปสู ิความยากจน และเปิ นอิุปสรรคที่ขิัดขวางการพิัฒนาประเทศิ
อย ิางแท ิจริิง สาหริับประเทศไทยนั้นเปิ นที่ทราบกิันทั่วไปว ิา ปิัญหาเรื ิองการทิุจริิตคอร ิริัปชิันเปิ นปิัญหาส าคัญิ
ลาดิับต ินๆที่ส ิงผลกระทบต ิอการพิัฒนาประเทศเป ินอย ิางมากิปิัญหาดิังกล ิาวเกิิดขึ้นมาช ิานานจนฝิังรากลิึกิิิิิิิิ
และิพบเกิือบทิุกกลุิ มอาชิีพในสิังคมไทยิเกี่ยวพิันกิับวิิถิีชิีวิิตของคนไทยมาอย ิางยาวนานหริือกล ิาวได ิว ิาเป ินส ิวน
หนึ่งิของวัฒนธรรมไทยไปแล ว 

 

สาเหติุของปิัญหาที่พบิคิือ การทิุจริิตคอร ิริัปชิันเปิ นประเพณิีนิิยมที่ปฏิิบิัติิมาตั้งแต ิดั้งเดิิมและมิีอิิทธิิพลิ
ต ิอความคิิดของคนในปิัจจิุบิันอยู ิคิ อนขิ างมาก ฉะนั้น พฤติิกรรมการปฏิิบิัติ ของขิ าราชการจิึงไม ิสอดคล ิองกิับิ
แนวความคิดของการเป็นข าราชการสมัยใหม  การทุจริตคอรัปชิันของข าราชการด วยความไม รู หริือด วยความบริสิุทธิิิ ใจิ
จิึงยิังคงปรากฎอยู ิค ิอนข ิางมาก นอกจากน้ี การทิุจริิตคอร ิริัปชิันของข ิาราชการอยู ิที่ติัวขิ าราชการ ปิัญหาที่เกิิดจากิ
ความคิิด ความไม ิมิีประสิิทธิิภาพของติัวระบบ และปิัญหาของติัวข ิาราชการ ไม ิว ิาจะเป ินเรื ิองของรายได  สวิัสดิิการิ
จริิยธรรมในการทางานความคาดหวิังและโอกาส ในชิีวิิตของติัวข ิาราชการ การบริิหารราชการแผ ินดิินเป ินสาเหตุิ
ที่ส าคัญที่สิุดประการหนึ่งของการเกิิดคอร ิริัปชิันในวงราชการ อิันนาไปสู ิการสิูญเสิียเงินรายได ิของริัฐบาลิ
ความไม เสมอภาคในการให บริการของข าราชการแก ผู ติดต อ ประชาชนผิู เสียภาษไีม ได รับบริิการที่มิีคุณภาพ 

 

จากการจิัดอิันดิับดิัชนิีการริับรู ิการทิุจริิต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 
ประเทศไทยได ิคะแนนการประเมิิน 38 คะแนน ในปี 255 9 ประเทศไทยได ิคะแนนการประเมิิน 35 คะแนนิ
ในปี 2560 ประเทศไทยได ิคะแนนการประเมิิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได ิคะแนนการประเมินลดลง 
เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให เห นว ิาประเทศไทยยงัมิีการทุจริตคอริ รัปชิันอยู ในระดับสิูงซึ่งสมควรได รบัการแก ไขอยิ าง 
เร งด วน 

 

แนวทางการแกิ ไขปิัญหาดิังกล ิาวิสานิักงานคณะกรรมการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิตแห ิงชาติิ
(สานิักงาน ป . ป . ช . ) จิึงได ิก าหนด ยิุทธ ศาสตร ิชาติิว ิาด ิวยการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสิัยทิัศน ิว า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติิติ านทิุจริิต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) และก าหนดพันธกิิจ“สร างวิัฒนธรรมต ิอติ านการทิุจริิต ยกระดิับธรรมาภิิบาลในการบริหารจิัดการิ
ทิุกภาคสิ วนแบบบิูรณาการและปฏิิริูปกระบวนการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิตทั้งระบบ ให ิมิีมาตรฐานสากล ” 
พร อมทั้งก าหนดเป้าประสงค เชิงยุทธศาสตร วิ า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI)  สิูงกว ิาร ิอยละ 50” โดยมิีวิัตถิุประสงค ิเพื่อสร างสังคมที่มิีพฤติิกรรมร วมติ านการทิุจริตในวงกว ิาง และมีิ
ปิัจจิัยความส าเร จในการบรรลิุวิัตถิุประสงค  คิือ ทิุกภาคสิ วนริ วมส ิงเสริิมการกล ิอมเกลาทางสิังคม และส ิงเสริิม 
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การเริียนรูิ ในทิุกช ิวงวิัยตั้งแต ิปฐมวิัยิรวมถึงผนึกกาลังและความร ิวมมิือทิุกภาคส วนในการเปลี่ยนสภาพแวดลิ อมที่นำไปสู ิ
สิังคมที่มิีคิ านิิยมริ วมต ิานทิุจริิต และมิีวิัตถิุประสงค ิที่ส าคัญอิีกประการหนึ่ง คิือ สร ิางนวิัตกรรมในการต ิอต ิานิ
การทิุจริิต มิีกลไกป ิองกิันการทิุจริิตและระบบบริิหารจิัดการ ตามหลิักธรรมาภิิบาล โดยมิีปิัจจิัยความส าเร จ คิือิ
มิีกระบวนการทางานด ิานป ิองกิันการทิุจริิตเปลี่ยนแปลงสู การทางานเชิิงริุก สามารถป ิองกิันการทิุจริิตได อยิ างเท าทิันิ
และมิีประสิิทธิิภาพ มิีการบิูรณาการการทางานระหว ิางองคิ กรที่เกี่ยวขิ องกิับการป ิองกิันการทิุจริิตอยิ างเป ินริูปธรรมิ
โดยมิีกลุ ิมเปิ าหมายหลิัก คิือ เด ิกและเยาวชน ทั้งน้ี มิีความเชิิื อมโยงกิับ ยุุทธศาสตร ุที่ 1 สรุ้างสุังคมที่ไมุ่ทนตุ่อุ
การทุุจรุิตุโดยด าเนินการผ ิานกลยิุทธ ิการปริับฐานความคิิดทิุกช ิวงวิัย ตั้งแติ ปฐมวิัยให ิสามารถแยกแยะระหว ิางิ
ผลประโยชน ิสิ วนตนและผลประโยชน ิส ิวนรวม และส ิงเสริิมให ิมิีระบบแล ะกระบวนการกล ิอมเกลาทางสิังคมิ
เพื่อติ านทิุจริิต พร ิอมทั้งเสริิมพลิังการมิีส ิวนร ิวมของพลเมิือง ( Civic Participation) และบิูรณาการทิุกภาคสิ วนิ
เพื่อต อต านการทุจริิต และมิีความเชิื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร ุที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชุิงรุก โดยด าเนินการิ
ผ านกลยุทธ ิการพิัฒนานวิัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปิัญหาการทุจริิติ อิีกทั้งพิัฒนา วิิเคราะห และบิูรณาการิ
ระบบการประเมิินด ิานคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของหน ิวยงาน เพื่อเชิิื อมโยงกิับแนวทางการยกระดิับิ
คะแนนดัชนีการริับรู เรื ิองการทิุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 

นอกจากน้ี ทิิศทางการพัฒนายิุทธศาสตร ิชาติิว ิาด ิวยการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิติ ระยะที่ 3 ยิังมิีความิ
สอดคล ิองกิับทิิศทางของแผนพิัฒนาเศรษฐกิิจและสิังคม แห ิงชาติ ฉบิับที่ิ12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยิุทธศาสตร ิที่ 6 
ด ิานการเพิิิ มประสิิทธิิภาพแล ะธ รรม าภิิบาล ในภาคริัฐ ซึ่งแผน พิัฒนาฯ ฉบิับที่ 12  ได ิจัดท าขึ้นบนพิิื น ฐ า นิ
ของยิุทธศาสตร ิชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถิือเปิ นแผนแม ิบทหลิักของการพิัฒนา ประเทศ และเป ิาหมายิ
การพิั ฒนาที่ ย่ั งยื น ( Sustainable Development Goals : SDGs) ร ว ม ทั้ ง ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร  า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ป สู ิ
ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด ินการพัฒนา พร อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต ิองด าเนินการให ิเห ินผลเป ินริูปธรรมิ
ในช ิวง 5 ปิีแรกของการขับเคลื่อนยิุทธศาสตร ิชาติ เพื่อเตริียมความพร ิอมของคน สิังคม และระบบเศรษฐกิิจของประเทศิ
ใหิ สามารถปริับติัวรองริับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได ิอยิ างเหมาะสม และสอดคล ิองกิับยุ ทธศาสตร ิการปลูกฝังิ
“คนไทยไม โกง” และยุทธศาสตร การป้องกันด วยการเสริมสริ างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร ิชาติ 20 ปี อีกด วย 

 

ทั้งน้ี แผนพิัฒนาเศรษฐกิิจและสิังคม แห ิงชาติ ฉบิับที่ 12 มิีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวขิ องกิับิ
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคิือ แผนงานที่ 5.9 การสร ิางกลไก “ยับยั้ง” ิิิิ
และิ“สร ิางความตระหนิักรู ิ”เพื่อป ิองกิันการทิุจริิต ที่กล ิาวถิึงการเสริิมสร ิางคิุณธรรม จริิยธรรมและธรรมาิิิิ
ภิิบาลิในสถานศิึกษา ภายใต ิกรอบแนวคิิด “โรงเริียนสิุจริิต” เพื่อสร ิางองค ิความรู ิและกระบวนการเริียนรู ิที่เท ิา
ทิันต ิอิการเปลี่ยนแปลงิปลิูกจิิตสานิึก ทิักษะกระบวนการคิิด มิีวิินิัย ซื ิอสิัตย  อยู ิอย ิางพอเพิียง มิีจิิตสาธารณะ 
ซึ่งเป ินิคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสิุจริต 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน ิวยงานหลิักที่ริับผิิดชอบงานการจิัดการศิึกษาิ
ขั้นพื้นฐานให ิกิับเยาวชนส ิวนใหญ ิข องประเทศ ให ิเปิ นพลเมิืองที่มิีคิุณภาพในอนาคต ตระหนิักในความส าคัญิ
ของการเตริียมการดิ านการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิตในสถานศิึกษาิได ิริ วมเปิ นสิ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนิ
ยิุทธศาสตร ิชาติิว ิาด ิวยการป ิองกิันปราบปรามการทิุจริิต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพิัฒนาเศรษฐกิิจ 
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และสิังคมแห ิงชาติ ฉบิับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย ิางต ิอเนื ิองโดยด าเนินโครงการเสริิมสร ิางคิุณธรรมิจริิยธรรมิ
และธรรมาภิิบาลในสถานศิึกษา (โครงการโรงเริียนสิุจริิต) เพื่อวางรากฐานการปลิูกจิิตสานิึก ซึ่งเปิ นกลไกในการิ
ป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิตของประเทศชาต ิโดยมุิ งเนิ นการพัฒนานิักเริียน ครู ผูิ บริิหาร และบิุคลากรทางการิ
ศิึกษาให ิเกิิดคิุณลิักษณะ 5 ประการของโรงเริียนสิุจริิต โดยเริิ มพัฒนาจากกลุิ มเปิ าหมายทีเ่ป ินโรงเริียนสจุริิตต นแบบิ
จ านวน 225 โรงเริียน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเริียน) และขยายเคริือข ิายโรงเริียนสิุจริิตเพิิิ มขึ้นอย ิางิ
ต อเนื่องทุกปี ตั้งแต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

นอกจากน้ีการด าเนินโครงการยิังขยายผลให ิครอบคลิุมถิึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิซึ่งเปิ นหนิ วยงานิ
ในสิังกิัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต ิกิิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิุจริิต เพื่อให ิ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามิีการด าเนินงานตามภารกิิจอย ิางโปร ิงใสิอิีกทั้งยิังมิีการน าเครืิ องมิือการประเมิินิ
คิุณธ รรมและความโ ปร ิงใสใน การ ด าเนินงาน ข องหน ิวยงานภาคริัฐ การศิึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดิับคิุณธรรมและความโปร งใสในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและิ
สริ างกลไกและกระบวนการป ิองกิันการทิุจริิตให ิมิีความเข ิมแข ิงและเท ิาทิันต ิอสถานการณ ิการทิุจริิติสอดคลิ องิ
แนวทางของปฏิิญญาโรงเรียนสิุจริต ทั้งิ3 ด าน คือ ด านการปอ้งกิัน ด านการปลูกฝัง และด านการสร างเครอืข าย 

 

เพื่อให ิเกิิดความต ิอเนื ิองในการด าเนินการเสริิมสร ิางคิุณธรรม จริิยธรรมิและธรรมาภิบาลในสถานศิึกษาิ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได ิริ วมกิับ สานิักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิิบิัติการิ
โครงการเสริิมสร ิางคิุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศิึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให ิส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยิุทธศาสตริ ชาติิฯ ไปสู ิ
การปฏิบิัตโิดยก าหนดไว ิในแผนปฏิิบิัติิราชการ 4 ปี และแผนปฏิิบิัติราชการประจ าปโีดยให ยึดกรอบยิุทธศาสตร ิหลิักิิิิ
ที่ใช ิในการจัดท าแผนปฏิิบิัติิการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิตและประพฤติิมิิชอบให ิค านึงถิึงความสอดคล ิองกิับิ
นโยบายริัฐบาล ยิุทธศาสตริ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพิัฒนาเศรษฐกิิจและสิังคมแห ิงชาติ ฉบิับที่ 12 
แผนแม ิบทบิูรณาการป ิองกิัน ปราบปรามการทิุจริิตและประพฤติิมิิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และิ
ยุทธศาสตร ชาตวิิ าด วยการปอ้งกิันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ิจิึงได ิจัดท าแผนปฏิบิัติิการโครงการเสริิมสริ าง
คิุณธรรมิจริิยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศิึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิิ
เขติ4ิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป ินกรอบทิิศทางในการด าเนินการปลิูกฝิังวิิธิีคิิด ปลิุกจิิตสำนิึก
ให ิมิีวิัฒนธรรมิและพฤติิกรรมซืิ อสิัตย ิสิุจริิต เพื่อขับเคลือ่นการด าเนินงานใหิ เกิิดผลส าเร จตามเปิ าหมายและแนว
ทางการพิัฒนาิประเทศอย างเป็นรปูธรรม 
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ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษุเขตุ4 
ด้านภูมิศาสตร  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4  ตั้งอยู   หมู ที่  3  ถนนกันทรลักษ ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
-ศรีสะเกษ  ต าบลกระแชงิอ าเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ  

รหัสไปรษณีย ิ33110  
          โทรศัพท  : 045 810 566   โทรสาร : 045 810 561 

          Website : http://202.29.213.243/home.php 

          รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการิ4ิอ าเภอิประกอบด วยิอ าเภอกันทรลักษ ิ
อ าเภอขุนหาญิอ าเภอศรีรัตนะ  และอ าเภอเบญจลักษ  

พื้นที่ใกล เคียงที่มีเขตติดต อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต  4  มีดังน้ี 

          ทิศเหนือ          จรดอ าเภอน้ าเกลี้ยงิและิอ าเภอโนนคูณ 

          ทิศใต้             จรดประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 

          ทิศตะวันออก     จรดอ าเภอน้ ายืน  อ าเภอน้ าขุ น  และิอ าเภอทุ งศรีอุดมิจังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศตะวันตก      จรดอ าเภอภูสิงห   อ าเภอไพรบึง  อ าเภอขุขันธ    และอ าเภอพยุห  
ด้านการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ิมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให เด กและเยาวชนได รับการศึกษา     
อย างทั่วถึงและมีคุณภาพิสามารถอยู ในสังคมได อย างมีความสุขิมีโรงเรียนในสังกัดิ4 อ าเภอิิิิิิิิิิิิิิ
รวมทั้งสิ้นิ209 โรง  

บุคลากรในส านักงานิิ80ิคน 
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การด าเนินงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษุเขตุ4 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4 ได ด าเนินโครงการ
เสริมสร างิคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อปลูกฝัง
ให นักเรียนิคร ูผู บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได แก ิทักษะ
กระบวนการคิดิมีวินัย ซื่อสัตย สุจริต อยู อย างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร วมต านการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษาิส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชนิสังคม และประเทศชาต ิซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล องกับ
ยุท ธศาสตร ชาติิว าด วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด วย 

ยุทธศาสตร ที ่1 สร างสังคมทีไ่ม ทนต อการทจุริต ผ านการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสจุริต ได แก  กิจกรรมบริษัทิ
สร างการดี กิจกรรมสร างสานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู บริหาร 
เป็นต นิกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจรติ และการขับเคลื่อนการน าหลักสตูรต านทุจรติศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาิขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

ในส วนของยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาิิิิิิิิิิ
ศรีสะเกษิเขติ4ิได เข าร วมการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน ิ(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การด าเนินโครงการเสริมสร างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณิิิิิิ 
พ.ศ.ิ2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
 

1. การเตรียมการ 
1.1 ส งผู แทนเข าร วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการบูรณาการความร วมมือในการ ต อต านการทุจริตและิ

ประพฤตมิิชอบตามแนวทางของแผนแม บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปีิ
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด วย 1) ผู รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ผู รับผิดขอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 3) ผู รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสิใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผู มีความชานาญในระบบปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร  เพื่อบูรณาิ
การความร วมมือในการต อต านการทุจริตและประพฤติมชิอบในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิร วมกับผู แทนจากิ
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 

1.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติการขบัเคลื่อนการน าหลักสูตรต านทุจริตศึกษาิ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ไปปรับใช ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และิแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อเสนอให ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาโอน
จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม 
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2. การปฏิบัต ิ
2.1 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลิักสิูตรต ิานทิุจริิตศิึกษา (หลิักสิูตรการศิึกษา ขั้นพื้นฐาน) ไปปริับใชิ ิิ

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
2.2 ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิิบิัติิการป ิองกิันการทิุจริิตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.3 ขยายผลการด าเนินการจดัท าฐานข ิอมิูลโครงการโรงเริียนสุจริิต เพื่อเตริียมริับการประเมิินคิุณธรรมและิ

ความโปร งใสในการด าเนินงานของสถานศิึกษาในสิังกิัด ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
2.4 ริับการประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน ิ (ITA Online) จากสานักพิัฒนานวิัตกรรมการจัดการศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

3. ติดตามการด าเนนิโครงการ 
3.1 นิเทศ กากิับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการด าเนินการอิื่น ๆิตามโครงการโรงเรียนสจุริิต 
3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการน าหลิักสิูตรต ิานทิุจริิตศิึกษา (หลิักสิูตรการศิึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปริับใช ิ

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบิัติิการป ิองกิันการทิุจริิตของส านักงานเขตพื้นที่การศิึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.4 รายงานผลการเบิิกจ ิายงบประมาณรายจ ิายประจ าปีพ.ศ. 2562 แผนงานบิูรณาการต ิอต ิานการทิุจริิติิิิิิิิิิิ

และิประพฤติิมิิชอบ ที่ได ิริับการโอนจิัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ ิานทางเว ิบไซต ิ
โครงการิโรงเรยีนสจุริต (www.uprightschool.net) 

 
 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรุู้ ผลการด าเนนิโครงการ 
เขิ าริ วมกิิจกรรม การแลกเปลี่ยนเริียนรู ิการน าเสนอผลงาน และการประกวดแข ิงขิันกิิจกรรมการเริียนรู ิ

ภายใต โครงการเสริิมสร างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิิบาลในสถานศิึกษา (โครงการโรงเรียนสิุจริต) ระดับภูมภิาค 
 กิจกรรมแลกเปลิี่ยนเรียนรู ิ  การน าเสนอผลงานิ และการประกว ดแขิ ง ขันฯิ กิจกรรม ในโ ครงการิิิิิิิิิิ

โ รงเรียน สุจริต ประกอบด วย 
1) กุิจกรรมสรุ้างสานุึกพลเมุือง ( Project Citizen) โดยคิัดเลิือกโรงเริียนสิุจริิตติ นแบบ เปิ นติัวแทนิ

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข าร วมกจิกรรม 
2) กิจกรรมบริษัทสรา้งการด ีโดยคัดเลิือกเครือขิ ายโรงเรียนสจุริต ร อยละ 10 เป็นตัวแทนของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเข าร วมกิจกรรม 
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) คร ูโดยคัดเลือกเครอืข ายโรงเรียนสิุจริต ร อยละ 10 เป็นตวัแทนิ

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข าร วมกจิกรรม 
4) กุิจกรรมถอดบทเรุียน (Best Practice) ผูุ้บรุิหาร โดยคิัดเลิือกเคริือข ิายโรงเริียนสิุจริิติร ิอยละ 10 

เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขิ าร วมกิจกรรม 
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การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมุส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษุเขตุ4ุุสรุปดังนี ้
 

1. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ิ
ประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.2562ิโดยมีวัตถปุระสงค ิคือ 

 
1. แจ งตัวชี้วัดการประเมินและรายละเอียดแต ละตัวชี้วัด 
2. แจ งเครื่องมือการประเมินิIIT, EIT และิOIT 
3. ก าหนดผู รับผิดชอบแต ละตัวชี้วัด 
4. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให บุคลากรแต ละตัวชี้วัด 

2. ประกาศเจตจ านงสุจริติวันที่ิ17ิพฤษภาคมิ2562ิณิห องประชุมด ารงวิทยพัฒน ิโรงเรียนอนุบาลด ารงราชา
นุสรณ  

3. ติดตามการด าเนินงานแต ละตัวชี้วัดิโดยการประชุมผู รับผิดชอบตัวชี้วัดิ3ิครั้ง 
4. จัดโครงการเสริมสร างวัฒนธรรมองค กรและค านิยมในการท างานร วมกันิวันที่ิ4ิ–ิ5กรกฎาคมิ2562ิณิ

โรงแรมกิจตรงวิลล ิรีสอร ทิจงัหวัดอุบลราชธานี 
5. ประชุมผู ตอบแบบิEIT เพื่อสร างความรู ความเข าใจตัวชี้วัดการประเมินิรายละเอียดตัวชี้วดัิและวิธีการประเมินิ

วันที่ิ30ิกรกฎาคมิ2562ิณิห องประชุมวังใหญ ิส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4 
6. ประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินการิITA ประจ าปีิพ.ศ.2562ิวันที่ิ7ิกันยายนิ2562ิณิห องประชุมเขื่อนิิิิ

สิรินธริอ าเภอโขงเจียมิจังหวดัอุบลราชธานี 
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การวุิเคราะหุ ผลการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาุออนไลน  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษุเขตุ4 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากจะเปิ นหน ิวยงานระดิับกรมที่ริับการประเมิินิ
คิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานจากสานิักงาน ป.ป.ช. แล ิว ยิังเป ินหนิ วยงานที่นาเครื ิองมิือการป ระเมิินิ
คิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของหน ิวยงานภาคริัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ไปขยายผลจนได ิริับรางวิัลประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการ ด าเนินงานของหน ิวยงานภาคริัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน ิวยงานที่ไดิ นาการประเมิ นคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการิ
ด าเนินงานของหน วยงานภาครฐัไปขยายผลเพื่อพิัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร ิงใสในหน ิวยงานจนประสบิ
ความส าเร จ โดยการประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ
จ านวนิ225 เขต มาอย างต อเนื่อง 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได พิัฒนานวิัตกรรมการ
ประเมินิคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในริูปแบบออนไลน ิโดยมิีแนวคิิด
การพัฒนาินวิัตกรรมการประเมิินด ิวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก ิบข ิอมิูล รวดเร ิวในการวิิเคราะห ิและ
ประมวลผลิโปร  งใสตรวจสอบได  ด  วยระบบเวลาจริ ง ( Real-time system) และการประเมิ นมิี ประสิ ทธิ ภาพ ลด
ภาระงานิด ิานเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ริับการประเมิินโดยปริับปริุงระบบการเก ิบ
ข ิอมิูล ให ิเป ินิแบบออนไลน เต มรูปแบบ 

 

สาหริับการประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถิือเปิ นการด าเนินการมาอยิ างต ิอเนื ิอง เข ิาสู ิปิีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได ิด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิินในครั ิงน้ีให งิ ายต ิอการใช ิงานิ ลดความ
ยุิ งยาก ซิับซ ิอนิในการน าเข าข อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบส ารวจของผิู ที่เกี่ยวข อง 

 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุุณธรรมและความโปรุ่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาุ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ยุังถุูกก าหนดเป ุนตัวชี้วัดตามมาตรการปรุับปรุุงประสุิทธุิภาพในการปฏิบุัติุ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากุับดุูแลการทุุจรุิต ในสุ่วนของการประเมุินุ
การกากับดแูลการทุจริตของผู้บริหารองคุ การอุีกด้วย 

 

เกณฑ ุการประเมุินคุุณธรรมและความโปรุ่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลนุ ุ
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑิ การประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดิ ให ิความส าคัญในการพิัฒนาเกณฑิ การประเมิินให ิเกิิดการสนิับสนิุนต ิอการยกระดิับิ
ค ิาคะแนนดิัชนิีการริับรู ิการทิุจริิต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได ิอยิ างเปิ นริูปธรรมิ
โดยได ิศิึกษาขิ อมิูลจากผลการวิจิัย เรื ิอง แนวทางการปริับปริุงและแนวการพิัฒนาเครื ิองมิือการประเมิินคิุณธรรมิ
และความโปริ งใสในการด าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู การยกระดับคะแนนดิัชนีการรับรูิ การทุจริิต (CPI) 
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ของประเทศไทยให ิสิูงขึ้นิซึ่งการวิิจิัยดิังกล ิาวได ิสิังเคราะห ิประเด ินการส ารวจของแต ิละแหล ิงขิ อมิูลที่องค ิกริ
ความโปร ิงใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช ิในการประเมิินดิัชนิีการรับรู การทุจริต ประกอบกิับิ
การศิึกษาข อมูลทางวิชาการเพิิ่มเติิม การเชื่อมโยงให เกิดความต ิอเนื ิองกับเกณฑ การประเมินเดิิม และการเชิื่อมโยงกิับิ
เครื่องมืออื ินที่เกี่ยวขิ อง ทาให เกณฑ ิการประเมินมิีเนื ิอหาครอบคลิุมหลายด าน ซึ่งเกี่ยวข องกิับคุณธรรม ความโปร ิงใสิ
และการทิุจริิต ทั้งที่มิีลิักษณะการทิุจริิตทางตรงและการทิุจริิตทางอ ิอมรวม ไปถิึงบริิบทแวดล ิอมที่เกี่ยวข ิองกิับิ
การทิุจริิติซึ่งจะเปิ นประโยชน ิต ิอหน ิวยงานในการน าไปสู ิการปริับปริุงแก ิไข ลดโอกาสหริือความเสีิ ยงที่จะเกิิดิ
การทิุจริิตในหนิ วยงานภาคริัฐ และส ิงผลต ิอการยกระดิับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได  โดยจ าแนกิ
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได แก ิ 

1) การปฏิิบัติหนิ าที่ 
2) การใช งบประมาณ 
3) การใช อ านาจ 
4) การใช ทรัพย สินของราชการ 
5) การแก ิไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธภิาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 
9) การเปิดเผยข อมูล 
10) การปอ้งกิันการทุจริต 

 

เครืุ่องมุือในการประเมุินคุุณธรรมและความโปรุ่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาุ
ออนไลน ุ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครือ่งมอืที่ใช ในการประเมิิน จ าแนกออกเป็น 3 เครือ่งมือ ดังน้ี 
1) แบบวุัดการรุับรู้ของผูุ้มุีสุ่วนได้สุ่วนเสุียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มิีวิัตถิุประสงค ิเพื่อเป ินการประเมิินระดิับการรับรู ิของผู มิีส วนได ิส ิวนเสิียภายในที่มิีต ิอหน วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดิ
การปฏิบิัติหน าที่ การใช งบประมาณ การใช อ านาจการใช ทรัพย สินของราชการ และการแก ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวุัดการรุับรูุ้ของผูุ้มุีสุ่วนไดุ้สุ่วนเสุียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มิีวิัตถิุประสงค ิเพื่อเปิ นการประเมิินระดิับการริับรู ิของผู ิมิีส ิวนได ิส ิวนเสิียภายนอกที่มิีต ิอหน ิวยงานที่ประเมิินิ
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธภิาพการสื่อสาร และการปริับปรุงระบบการทางาน 

3) แบบตรวจการเปุิดเผยขุ้อมุูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มิีวิัตถิุประสงค ิเพื่อเป ินการประเมิินระดิับการเปิิดเผยข ิอมิูลต ิอสาธารณะของหนิ วยงาน เพื่อให ิประชาชนทั่วไปิ
สามารถเข าถิึงได  ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

1.1 ผลคะแนนการประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดิับประเทศ จากการประเมิินสานิักงานเขตพิิื น ที่การศึ กษาิ
ทั้งสิ ิน 225 เขต ได ิคะแนนเฉลี ิยร ิอยละ 85.58 ซึ่งถิือว ิามิีคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานอยู ิใน ระดุับ A 
(Very Good) 

1.2 ผลการประเมิินคิุณธรรมและความโปริ งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ิประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไดิ คะแนน 92.80 ซึ่งถิือว ามิีคิุณธรรมและความ
โปร ิงใสิในการด าเนินงานอยูิ ใน ระดุับ A  โดย ตัวชี้วัดการใช อ านาจ ได ิคะแนนสิูงสิุด 99.43ิคะแนนิส วนตัวชี้วัดที่ได 
คะแนนต ากว าตัวชี้วัดอิื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได คะแนนิ83.48ิคะแนน 

 

1.3 ผลคะแนนการประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ิที่ผ านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) 
สริุปได ดงัน้ี 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 76.01 - - 
2559 78.07 เพิิ่มขึ้น + 
2560 82.25 เพิิ่มขึ้น + 
2561 80.41 ลดลง - 
2562 92.80 เพิ่มขึ้น + 

 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาิิิิิิิ 
ศรีสะเกษิเขติ4ิเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได จากการส ารวจความคิดเห นของบุคลากรและเจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู รับบริการหรือผู มีส วนได ส วนเสียของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาริ
หลักฐานการเปิดเผยข อมูลผ านทางเว บไซต ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนนได  ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที ่ ประเด นตัวชี้วัด คะแนน ระดุับ หมายเหตุ 
1 การใช อ านาจ 99.43 AA ผ าน 
2 การปฏิบัติหน าที ่ 99.25 AA ผ าน 
3 การใช ทรัพย สนิของทางราชการ 98.81 AA ผ าน 
4 การแก ไขปัญหาการทุจริต 97.78 AA ผ าน 
5 การใช งบประมาณ 97.24 AA ผ าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.40 AA ผ าน 
7 การเปิดเผยข อมูล 93.39 A ผ าน 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.49 A ผ าน 

9 การปรับปรุงระบบการท างาน 90.81 A ผ าน 

10 การป้องกันการทุจริต 83.48 B ผ าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดิับผลการประเมิน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม ผ าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม ผ าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม ผ าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม ผ าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม ผ าน 

 
 
 

การน าผลการประเมุิน ITA ไปสู่การปรับปรุุงแกไ้ขการด าเนินงาน 
จากผลการประเมิินคิุณธรรมและความโปร ิงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ิเป ินรายตัวชี้วัด พบว าตัวชี้วัดที่หนิ วยงานควรมิีการพิัฒนาและยกระดิับให ิดิียิ ิงขึ้น ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ
( มีคะแนนต่ ากว าร อยละิ85)ิมีดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที ่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต ิองมิีแนวทางปฏิิบิัติิงานโดยยิึดหลิักตามมาตรฐาน มิีความโปร ิงใสิ

ปฏิิบิัติิงานหริือด าเนินการตามขิิั นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ิอย ิางเคร ิงคริัด และจะต ิองเป ินไปอย ิางเท ิาเทิียมกิัน 
ไม ิว ิาจะเป ินผู ิมาติิดต ิอทั่วไปหริือผู ิมาติิดต ิอที่รู ิจิักกิันเปิ นการส ิวนติัว รวมไปถิึงการปฏิิบิัติิงานอย ิางมุิ งมั ินเต ิมิ
ความสามารถ และมิีความรับผิิดชอบต องานในหนิ าที่ที่รับผิิดชอบ 

 

 

2. การใช้งบประมาณ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต ิองจัดท าแผนการใช ิจ ิายงบประมาณปร ะจาปิีและเผยแพร  

อย ิางโปร ิงใส ใช จ ิายงบประมาณของหน ิวยงานอย ิางคุิ มค ิา เปิ นไปตามวัตถิุประสงค  และไมิ เอิิื อประโยชน ิแกิ ตนเองิ
หริือพวกพ อง และต ิองเปิิดโอกาสให ิบิุคลากรภายในมิีสิ วนร ิวมในการตรวจสอบการใชิ จ ิายงบประมาณของหนิ วยงานิ
ตนเองได  

 

3. การใช้อ านาจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต ิองมิีแนวทางปฏิิบิัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ 

ปฏิิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให สิทธิิประโยชน ต าง ๆ  ซึ่งจะต องเป็นไปอย างเป็นธรรมและไม เลิือกปฏิบัต ิ
 

 

4. การใช้ทรัพยุ สินของราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต ิองมิีการจัดท าแนวทางปฏิิบิัติิเกี่ยวกิับการใช ิทริัพย ิสิินของราชการ 

ที่ถิูกต ิอง เพื่อเผยแพร ิให ิบิุคลากรภายในได ิริับทราบและนาไปปฏิิบิัติ รวมไปถิึงหน ิวยงานจะต ิองมิีการกากิับดิูแลิ
และตรวจสอบการใชิ ทรัพย สิินของราชการของหน วยงานด วย 



14  

 

 

5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศิึก ษาจ ะต  อง ท บทว นนโ ย บาย ที่เกี่ยว ข ิอ งกิับ การป้ อง กิัน การ ทุ จ ริ ติ

ในหน วยงานให มีประสิทธภิาพ และจัดท าแผนงานด านการป้องกิันและปราบปรามการทุจริิตของหน วยงาน เพื่อให เกิิด 
การแก ิไขปัญหาการทุจริตได ิอย ิางเป ินริูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกิับประสิิทธิภาพการแกิ ไขปิัญหาการทิุจริิติ
ของหน วยงาน ที่จะต องทาให การทุจริิตในหน วยงานลดลงหริือไม ิมีเลย และจะต องสริ างความเชื ิอมั่นให ิบุคลกรภายในิ
ในการร ิองเริียนเมืิ อพบเหิ นการทิุจริิตภายในหน ิวยงานด ิวย นอกจากน้ี หน ิวยงานจะต ิองมิีกระบวนการเฝ ิาระวิังิ
ตรวจสอบการทิุจริิตภายในหน ิวยงาน รวมถิึงการน าผลการตรวจสอบของฝ ิายตรวจสอบ จาก ทั้งภายในและภายนอกิ
หน วยงาน ไปปรบัปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน วยงาน 

 

 

6. คุุณภาพการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต ิองมิีแนวทางปฏิบิัติิงานโดยยิึดหลิักตามมาตรฐาน ขั ินตอนิและิ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว ิอยิ างเคริ งคริัด และจะต ิองเปิ นไปอยิ างเท ิาเทิียมกิันไม ิเลื อกปฏิิบิัติ รวมถิึงจะต ิองให ิขิ อมิูลิ
เกี่ยวกิับการด าเนินการ/ให ิบริิการของหนิ วยงานแก ิผู ิรับบริิการ ผู ิมาติิดต ิอ หริือผู ิมิีสิ วนได ิสิ วนเสียอยิ างตรงไปตรงมาิ
ไม ิปิิดบิังหริือบิิดเบิือนขิ อมิูล และค านึงถิึงประโยชน ิของประชาชนและสิ วนรวมเป ินหลิัก ไม ิมิีการเอิิื อประโยชน ิให ิกิับิ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ มใดกลุ มหน่ึง 

 

 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต ิองเผยแพร ิข ิอมิูลของหนิ วยงานในเรื ิองติ างๆิต ิอสาธารณชนิ

ผ ิานช ิองทางที่หลากหลายิสามารถเขิ าถิึงได ิงิ าย และไม ิซิับซ ิอน โดยข ิอมิูลที่เผยแพร ิต ิองถิูกต ิองครบถ ิวนและิ
เป ินปิัจจิุบิัน โดยเฉพาะอยิ างยิิ งผลการด าเนินงานของหนิ วยงานและข ิอมิูลที่สาธารณชนควรริับทราบ รวมถิึงการจิัดิ
ให ิมิีช ิองทางให ิผู ิริับบริิการ ผู ิมาติิดต ิอ หริือผู ิมิีส ิวนได ิส ิวนเสิีย สามารถส ิงคาติิชมหริือความคิิดเห ินเกี่ยว กิับิ
การด าเนินงาน/การให ิบริิการ และมิีการชิิี แจงในกรณิีที่มิีขิ อกิัง วล สงสิัยได ิอย ิางชัดเจน รวมถิึงจิัดให ิมิีช ิองทางให ิ
ผู มาติดต อ สามารถร องเรียนการทุจริตของเจ าหนิ าที่ในหน ิวยงาน 

 

 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทางาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต ิองปริับปริุงพิัฒนาหนิ วยงาน ทั้งการปฏิิบิัติิงานของเจ ิาหน ิาที่และ 

กระบวนการทางานของหน ิวย งานให ิดิียิ ิงขึ้น รวมไปถิึงการน าเทคโนโลยิีมาใชิ ในการด าเนินงาน เพื่อให ิเกิิดิ
ความสะดวกรวดเร ิวมากยิิ งขึ้น โดยควรมิีกระบวนการเปิิดโอกาสให ิผู ิริับบริิการ หริือผู ิมาติิดต ิอ เข ิามามิีสิ วนริ วมิ
ในการปริับปริุง พิัฒนา การด าเนินงาน เพื่อใหิ สอดคล ิองกิับความต ิองการ และควรให ิความสาคั ญกิับการปริับปริุงิ
การด าเนินงานให มีความโปริ งใสมากขึ้น 

 

 

9.การเปิดเผยข้อมุูล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต ิองเปิิดเผยข ิอมิูลติ าง ๆ ของหนิ วยงานใหิ สาธารณชนได ิริับทราบ 

ใน 5 ประเด ิน คิือ (1) ข ิอมิูลพิิื นฐาน ได ิแก  ข ิอมิูลพิิื นฐาน ขิ าว ประช าสิัมพิันธ ิ และการปฏิิสิัมพิันธ ิข ิอมูลิ
(2) การบริิหารงาน ไดิ แก  แผนด าเนินงาน การปฏิบิัติิงาน และการใหิ บริิการ (3) การบริิหารเงิินงบประมาณ ไดิ แก ิ
แผนการใช จ ิายงบประมาณประจ าปีและการจิัดซื ิอจิัดจ ิางหริือการจิัดหาพิัสดุ (4) การบริิหารและพิัฒนาทริัพยากรบิุคคลิ
ไดิ แก  นโยบายการบริิหารทริัพยากรบิุคคล การด าเนินการตามน โยบายการบริิหารทริัพยากรบิุคคล และหลิักเกณฑ ิ
การบริิหารและพิัฒนาทริัพยากรบิุคคล และ (5) การส ิงเสริิมความโปริ งใสในหน ิวยงาน ไดิ แก  การจิัดการ 
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เรื ิองร ิองเริียนการทิุจริิต และการเปิิดโอกาสให ิเกิิดการมิีส ิวนริ วม ซึ่งการเผยแพร ิข ิอมิูลในประเด ินข ิางต ินแสดงถิึงิ
ความโปร งใสในการบรหิารงานและการด าเนินงานของหน วยงาน 

 

 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาติ องจัดท าโครงการ/กิิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทางิ

สอดคล องหรือสนับสนุนให เกิดการพัฒนาและยกระดับคณุธรรมและความโปร งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต ิองด าเนินการเพื่อป ิองกิันการทิุจริิต ได ิแก  เจตจ านงสิุจริิติ

ของผู ิบริิหาริการประเมิินความเสี ิยงเพื่อการป ิองกิันการทิุจริิต การเสริิมสร ิางวิัฒนธรรมองคิ กร และแผนปฏิิบิัติิการิ
ป้องกันการทุจริต 

3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต ิองด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป ิองกิันการิ
ทุจริต ประกอบด วย 

3.1) มาตรการเผยแพร ข ิอมูลต อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให ผู มีส ิวนได ส ิวนเสิียมีส วนร วม 
3.3) มาตรการส งเสริิมความโปร งใสในการจัดซืิ อจัดจ าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิิบัติิในการจัดการเรื ิองร ิองเริียนการทุจริตคอร รปัชิัน 
3.5) มาตรการป ิองกันการรบัสนิบน 
3.6) มาตรการป ิองกันการขัดกันระหวิ างผลประโยชน ส ิวนตนกับผลประโยชน ส ิวนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใชิ ดุลพินิจ 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาุ
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษุเขตุ4ุประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานิ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ุ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังต อไปน้ี 

1. ศึกษายุทธศาสตร ชาติ แผนแม บทภายใต ยุทธศาสตร ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริติ
และประพฤติมิชอบ ทบทวนข อมูลและบริบทต างๆ ที่เกี่ยวข อง 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานั กงานิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ุ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยใช กรอบแนวทางิตาม
ยุทธศาสตร ชาติ แผนแม บทภายใต ยุทธศาสตร ชาติ ประเด น การต อต านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาิ
เศรษฐกิจและสังคมแห งชาต ิยุทธศาสตร ชาติว าด วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ุ  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ต อ สานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพอ่ื พิจารณาให ความเห นชอบ 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให ความเห นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร างิ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ุ 
ประจ าปีงบประมาณิพ.ศ. 2563 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค าใช จ ายในการด าเนินการิ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาิส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ุ  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรมิและิ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ุ  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2563 ที่ได รับความเห นชอบ 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ4ุ รายงานผลการเบิกจ ายงบประมาณที่ได รับิ
การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามช องทางและระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการิ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
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ส่วนทีุ่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 

สาหริับประเทศไทยได ิก าหนดทิิศทางการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิตซึ่งมิีความสอดคล ิองกิับิ
สถานการณิ ทางการเมิือง เศรษฐกิิจ สิังคม วิัฒนธรรม และความริุนแรง รวมถิึงการสร ิางความตระหนิักในการิ
ประพฤติิปฏิิบิัติิตนด ิวยความซื ิอสิัตย ิสิุจริิตของคนในสิังคม ทั้งน้ี สานิักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค ิกรหลิักด ิานการิ
ด าเนินงานป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริิต รวมทั้งบิูรณาการการทางานด ิานการต ิอต ิานการทิุจริิตเข ิากิับทิุกภาคส ิวนิ
ดังน้ัน สาระส าคัญที่มคีวามเชิิื อมโยงกับทิิศทางการป ิองกิันและปราบปรามการทิุจริติ ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดงัน้ี 

1. รฐัธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย พิุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
3. แผนแม บทภายใต ยุทธศาสตร ชาติ 

ประเด น การต อต านการทุจริตและประพฤตมิิิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5. โมเดลประเทศไทยสู ความมิั่นคง มั่งคิั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6. ยุทธศาสตร ชาติว ิาด วยการป ิองกันและปราบปรามการทิุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาระส าคัญ

ทั้ง 5 ดิ านจะเปิ นเครื ิองมิือชี้น าทิิศทางการปฏิบิัติิงานและการบิูรณาการดิ าน ต ิอต ิานการทิุจริิต 
ของประเทศเพื่อให เปน็ไปในทิิศทางเดียวกัน 

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน าที่ของประชาชนชาวไทยว าิ
“...บุคคลมีหน าที่ ไม ร วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ” ถือได ว าเป็นครั้งแรกิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
ที่รัฐธรรมนูญได ก าหนดให การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนินอกจากน้ีิิิิิิิิิิิิิิิ
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน าที่ของรัฐว า “รัฐต องส งเสริมิสนับสนุน และให ความรู แก ประชาชนถึงอันตรายิิิิิิิิิิิิิิ
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพิิิิ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล าวอย างเข มงวด รวมทั้งกลไกในการส งเสริมให ประชาชนิ
รวมตัวกัน เพื่อมีส วนร วมในการรณรงค ให ความรู ต อต านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได รับความคุ มครองจากรัฐตามที่ิ
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ นดินรัฐต องเสริมสร างให ประชาชนได รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพิิิิิิิิิิิ
ที่ส าคัญ คือ ไม เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน วยงานของรัฐิิ
ต องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติิโดยอย างน อยต องมีมาตรการป้องกันมิให ผู ใดใช อ านาจหรือ
กระทาการิโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน าที่ หรือกระบวนการแต งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ าหน าที่ของรัฐิและรัฐต องจัดให มีมาตรฐานทางจริยธรรมิเพื่อให หน วยงานใช เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมสาหรับิเจ าหน าที่ในหน วยงาน ซึ่งต องไม ต่ ากว ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล าว การที่รัฐธรรมนูญได ให 
ความส าคัญต อิการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรม นั้นสืบเนื่องมาจากช วง
ระยะเวลาที่ผ านมาิได เกิดปัญหาที่เกี่ยวข องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย ายแต งตั้งที่ไม เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให 
ข าราชการหรือิเจ าหน าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม ยึดมั่นในหลักผลประโยชน แห งรัฐ รวมถึงการมุ งเน นการแสวงหา
ผลประโยชน ให กับ 
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ตนเองรวมถึงพวกพ องรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได มีความพยายามที่จะแสดงให เห นิ
อย างชัดเจนว าต องการสร างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราช การแผ นดินและเจ าหน าที่ของรัฐต องยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว  

 
 

ยุทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร ที่ยึดวัตถุประสงค หลักแห งชาติเป็นแม บทหลัก เพื่อเป็นกรอบิ
การก าหนดนโยบายิทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร ชาติิิิิิิิิิิิ
การบริหารราชการแผ นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด านการป้องกันและปราบปรามการทุจริติิิิ
การสร างความโปร งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ นดินของหน วยงานภาครัฐิทุกหน วยงานจะถูกิก าหนด
จากยุทธศาสตร ชาติ (วิสัยทัศน ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให บรรลุิวิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคงิมั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล ว ด วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจิพอเพียง”นาไปสู 
การพัฒนาให คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต อการบรรลุซึ่งผลประโยชน แห งชาติ ในการที่จะิพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร างรายได ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล ว และสร างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงิเสมอภาคและเป็น
ธรรม ประเทศสามารถแข งขันได ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร ชาต ิระยะ 20 ปีิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังน้ี 

1. ด้านความมั่นคง 
(1) เสริมสร างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริย ิิิิิิิิิิิิ

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร รัปช่ัน สร างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงิ

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร วมมือระหว างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพันธ กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  
(5) การพัฒนาเสริมสร างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร อยภายในประเทศิ

สร างความร วมมือกับประเทศเพื่อนบ านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร อมแห งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของิิิิิิิิิิิิิิิ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข องจากแนวดิ่งสู แนวระนาบมากขึ้น 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส งเสริมการค า การลงทุน พัฒนาสู ชาติการค า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร างฐานการผลิตเข มแข ง ยั่งยืน และส งเสริมเกษตรกรรายย อยิ

สู เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล อม 
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(3) การพัฒนาผู ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะิผู ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานิ
และพัฒนา SMEs สู สากล 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองิ
ศูนย กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน ด านการขนส ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศิ
และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร างความเป็นหุ นส วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส งเสริมิ
ให ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู ให มีคุณภาพเท าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค านิยมที่พึงประสงค  
(4) การสร างเสริมให คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร างความอยู ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล อมและนวัตกรรมที่เอื้อต อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร างความเข มแข งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข มแข งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ  ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน าให มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ มน า เน นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยิ

อย างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล อม 
(5) การร วมลดปัญหาโลกร อนและปรับตัวให พร อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร าง บทบาท ภารกิจของหน วยงาน ภาครัฐ ให มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต อต านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต าง ๆ 
(6) ให ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให บริการประชาชนของหน วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได และรายจ ายของภาครัฐ 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ชาติ ประเด น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต ิ
ความจาเป็นในการแก ไขสถานการณ ปัญหาการทุจริตของประเทศิซึ่งที่ผ านมาหน วยงานที่เกี่ยวข องกับการป้องกันิและ
ปราบปรามการทุจริตได มีความพยายามในการแก ไขปัญหาการทุจริตขอ งประเทศ โดยได ร วมกันสร างเครื่องมือิกลไก 
และก าหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให เป็นไปในทิศทางิเดียวกัน ซึ่ง
การด าเนินงานดังกล าว ได สร างให ทุกภาคส วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข ามามีส วนร วมในการป้องกันิและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้นิอย างไรก ตาม ปัจจุบันประเทศไทยิยังคง
ประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ อน ปัญหาิ
การขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน ส วนตนและส วนรวมิโดยสถานการณ ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต องได รับิ
การแก ไขอย างเร งด วนคือการรวมตัวกันเพื่อร วมกระทาทุจริต ร วมกันฉ อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ ที่ต อง
ใช ิงบประมาณมากิทาให รัฐและประเทศชาติได รับความเสียหายอย างร ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ นดินไป
กับิการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ อนต อการตรวจสอบของหน วยงานที่ทาหน าที่ในการป้องกันและปราบปรามิ
การทุจริติการแก ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจาเป็นอย างยิ่งที่จะต องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก ไขิปัญหา
ดังกล าว 

 

การจัดท าแผนแม บทภายใต ยุทธศาสตร ชาติิประเด นการต อต านการทุจริตและประพฤติมิชอบิ ได ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนาิหลัก ดังน้ี 
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ งเน นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดิในกลุ มเป้าหมาย
เด กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ นใหม ” ให มีจิตสานึกในความซื่อสัตย สุจริตเพื่อสร างพลังร วมในการิแก ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบต อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร างนวัตกรรมการต อต านิการทุจริต เพื่อให 
การด าเนินงานของหน วยงานภาครัฐมีความโปร งใส ตรวจสอบได ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท าทันิพลวัตของการ
ทุจริต ผ านกระบวนการมีส วนร วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ งข อมูล และชี้เบาะแสิการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ ซึ่งจะนาไปสู การ ลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน วยงานภาครัฐิ(2) การปราบปรามการ
ทุจริต มุ งเน นการเสริมสร าง ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันิและิปราบปรามการทุจริติิิิิิิิิิิิ
และประพฤติมิชอบ ทั้งในด านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร ว เฉียบขาด เป็นธรรมิและิการพัฒนาปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให ได ผลและิมีประสิทธิภาพ  ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช ดัชนีการรับ รู การทุจริต เป็นเป้าหมายในการิด าเนินการของแผนแม บทฯ ิ
ซึ่งได ก าหนดให ประเทศไทยมีอันดับค าคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร ชาติุ

ยุทธศาสตร ชาติด้านความมั่นคง 
2.3 กองทัพ หน วยงานด านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร อม 

ในการป้องกันและแก ไขปัญหาความมั่นคง 
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2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได รับการยอมรับโดยประชาคมิ
ระหว างประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร จทีเ่ป็นรูปธรรมอย างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด นภายใต้ยุทธศาสตร ชาติุยุทธศาสตร 

ชาติด้านความมั่นคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด น 
ปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

 

ยุทธศาสตร ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ภ า คี ต  า ง ๆ ใ น ส ัง ค ม ร  ว ม ม ือ กั น ใ น ก า ร ิิิิิิิิิิิิิิ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ร ิติและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย สุจริต 
4.6.3 ก า ร ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริต ป ระ พ ฤ ติ ม ิช อ บ ม ีป ระ สิ ท ธิิิิิิิิิิิิ

ภ า พ ม ีค ว า ม เด  ดขาดิเป็นธรรม และตรวจสอบได  
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย างเป็นระบบแบบ 

บูรณาการ 
 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ชาติ ประเด น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 

 
 
 

เป้าหมาย 

 
 

ตัวชี้วัด 
คุ่าเป้าหมาย 

ป ี2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ป ี2571 - 
2575 

ป ี2576 - 
2580 

ประเทศไทย 
ปลอดการทุจริติ
และประพฤติิมิ
ชอบ 

ดัชนีการรับรู  
การทุจริตของิ
ประเทศไทยิ
(อิันดับ/คะแนน) 

อยู ในอนัดับ 
1 ใน 54 
และ/หรือได ิ
คะแนนไม ต าิ
กว า 50 
คะแนน 

อยู ในอนัดับ 
1 ใน 43 
และ/หรือได ิ
คะแนนไม ต าิ
กว า 57 
คะแนน 

อยู ในอนัดับ 
1 ใน 32 
และ/หรือได ิ
คะแนนไม ต าิ
กว า 62 
คะแนน 

อยู ในอิันดับ 
1 ใน 20 
และ/หรือได ิ
คะแนนไม ต าิ
กว า 73 
คะแนน 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ชาติประเด น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร ชาติในประเด นที่เกี่ยวข องกับการต อต านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือิิิิิิิิิิิิิิิ

ภ า ค รั ฐ มี ค ว า ม โ ป ร  ง ใ ส ป ล อ ด ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ิิิิิิิิิิ
ก า ร ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ลิแ ล ะ ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น ทุ ก ิิิิิิิิิิิิิิ
ร ะ ดั บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ส ร  า ง วัฒ น ธ ร ร ม แ ย ก แ ย ะ ป ร ะ โ ย ช น ิส วนบุคคลและประโยชน 
ส วนรวมของบุคลากรภาครัฐให เกิดขึ้นิรวมทั้งสร างจิตสานึกและค านิยมให ทุกภาคส วนตื่นตัวิละอายต อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส วนร วมต อต านการทุจริต พร อมทั้งส งเสริมสนับสนุนให  ภาคีองค กริภาคเอกชน ิิิิิิิิิิิิิิ
ภาคประชาสังคมิชุมชน ประชาชน และภาคีต าง ๆ มีส วนร วมในการสอดส องเฝ้าระวัง ให ข อมูลิแจ งเบาะแสการทุจริต 
และตรวจสอบการด าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ และภาคส วนอื่น ๆ โดยได รับความคุ มครองิจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แผนแม บทภายใต ยุทธศาสตร ชาต ิประเด นน้ีได ก าหนดแผนย อยไว  2 แผน คือ 

 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

การประเมินความเป็นไปได ของสถานการณ ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยว ข องกับการป้องกันิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
และปราบปรามการทุจริตให เห นภาพในมิติด านต าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบิิิ
ในระยะ 20 ปีข างหน านั้นตั้งอยู บนแนวคิดพื้นฐานว า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต อการทุจริตให ความสนใจข าวสาริ
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต อต านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันิิิิิิิิิิิิิ
และการแสดงออกผ านสื่อต าง ๆ ประชาชนในแต ละช วงวัยจะได รับกระบวนการกล อมเกลาทางสังคมว าการทุจริติิิิิิิิิิิิ
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให เกิดความเสียหายต อประเทศแล วิยังเป็นพฤติกรรมที่ิไม ได รับการ
ยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให สามารถแยกแยะระหว างผลประโยชน ส วนตนิกับผลประโยชน ส วนรวม
ได ิวัฒนธรรมทางสังคมจะหล อหลอมให ประชาชนจะไม กระทาการทุจริตเนื่องจากมีิความละอายต อตนเองและสังคม 
และไม ยอมให ผู อื่นกระทาการทุจริตอันส งผลให เกิดความเสียหายต อสังคมิส วนรวมด วย  และจะเกิดการรวมกลุ มกัน
ทางสังคมเพื่อก อให เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคม ต อการกระทา รวมทั้งิประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านง
ต อต านการทุจริตอย างเข มข นิผ านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการิเข าสู อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับท องถิ่นิประชาชนจะให ความสนใจในการตรวจสอบิรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตาม
เจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให รัฐบาลต องบริหาริประเทศอย างสุจริตและโปร งใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไม สามารถเป็นช องทางในการแสวงหาิผลประโยชน  โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนิน
นโยบายของรัฐที่เข มข นมากขึ้น 

 

อย างไรก ตาม ในอนาคต 20 ปีข างหน า การทุจริตน าจะทวีความรุนแรง ซับซ อน และยากแก การตรวจสอบิ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก าวหน าอย างรวดเร วของสังคมโลกและพลวัตของการ
ทุจริติที่ผู กระทาการทุจริตหาช องทางการทุจริตที่ยากแก การตรวจสอบมากยิ่งขึ้นิแต สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต อต าน
และิตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให แนวโน มการทุจริตลดลง ส งผลให กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่ง
ทวีิความส าคัญิโดยต องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให เท าทันต อพลวัตของการทุจริติ
เพื่อให สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได อย างเท าทันไม ก อให เกิดความเสียหายต อประเทศ ควรมุ งเน นการพัฒนากลไกิ
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให มีความเข มแข งและมีประสิทธิภาพในทุกหน วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับิ
องค กริโดยสร างจิตสานึกและค านิยมให ทุกภาคส วนตื่นตัวและละอายต อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบิ
ส งเสริมสนับสนุนให ภาคีองค กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมิชุมชนและประชาชน และเครือข ายต าง ๆ สอดส องิเฝ้า
ระวัง ให ข อมูลและร วมตรวจสอบการด าเนินการของหน วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการิ
คุ มครองพยานและผู ที่เกี่ยวข องเพื่อเป็นการสร างภูมิคุ มกันต อปัญหาการทุจริตและสร างพลังร วมในการแก ไขปัญหา 
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การทุจริตและประพฤติมิชอบิพร อมทั้งสร างวัฒนธรรมต อต านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐิิิิิิิิิิิิิิ
และก าหนดมาตรการให หน วยงานภาครัฐและทุกภาคส วนด าเนินงานอย างโปร งใส เพื่อเสริมสร างคุณธรรมิความสุจริต
และความซื่อสัตย ิความโปร งใสิและเป็นธรรมินอกจากน้ี ต องก าหนดให มีการลงโทษผู กระทาผิดิกรณีทุจริติิิิิิิิิิิิิิิิิิ
และประพฤติมิชอบอย างจริงจังและรวดเร วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให เท าทันต อพลวัตของิการทุจริต 

 

1.1 แนวทางการพัฒนา 
 

1)   ป ล ูก แ ล ะ ป ล ุก จิ ต ส า น ึก ก า ร เ ป ็น พ ล เ มื อ ง ที ่ดี มี วั ฒ น ธ ร ร ม ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ส ุจ ริ ต แ ล ะ ก า ร ป ลู ก ฝ ังุและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ งเน น
การปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถ
แยกแยะได ว าสิ่งใดิเป็นประโยชน ส วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน ส วนรวมิมีความละอายต อการกระทาความผิด ไม 
เพิกเฉยอดทนิต อการทุจริต และเข ามามีส วนร วมในการต อต านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส งเสริมการสร าง
วัฒนธรรมิและค านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค านิยมที่ยึดประโยชน สาธารณะ
มากกว าิประโยชน ส วนตน และต อต านการทุจริตและประพฤติมิช อบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส งเสริมวัฒนธรรม
สุจริติผ านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด กไทยทุกคนต องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติิตั้งแต ระดับปฐมวัย
จนถึงิระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมอืงไทยในอนาคต” ให มีความเป็นพลเมืองเต มขั้น สามารถทาหน าที่ความเป็นิ
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสตัย สุจริต มีความรับผิดชอบต อส วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 

2)   ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดุปราศจากุ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน าที่ราชการอย  างเปิดเผย โปร งใส ถูกต องเป็นธรรม ไม คดโกงิรู จัก
แยกแยะเรื่องส วนตัวออกจากหน าที่การงาน การสร างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร างจิตสานึกิและ
ค านิยมในการต อต านการทุจริตให แก บุคลากรขององค กริโดยการสนับสนุนให ข าราชการและเจ าหน าที่รัฐเข ามาิมีส วน
ร วมเป็นเครือข ายต อต านการทุจริตในหน วยงานภาครัฐ เพื่อส งเสริมการมีส วนร วมในการเฝ้าระวัง สอดส องิติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ งเบาะแส เพื่อสกัดกั้น มิให เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  โดยมีมาตรการสนับสนุนิและ
คุ มครองผู แจ งเบาะแส 

 

3)   พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ ที่แน่วแ น่ในการทาตนเป็นแบบอย่างุที่ดี ุุุุุุุุุุุุุ
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เห นแก่ประโยชน ส่วนรวม เนื่องจากผู บริหารประเทศ/ท องถิ่น/ชุมชนิิ
ต องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต นแบบแก ประชาชน เด ก เยาวชนิิิิิิิิิิิิ
และสังคมโดยรวมิโดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล ว ผู บริหารประเทศต องมีคุณสมบัติิิิิิิิิิิิิ
ทางจริยธรรมด วยิมีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู ด ารงตาแหน งทางการเมืองเพื่อสร างนักการเมืองิที่มี
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

 

4)   ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ งเน นิิิิิิิิิิ
การสร างนวัตกรรมการต อต านการทุจริตอย างต อเนื่องิเพื่อสนับสนุนให การด าเนินงานของหน วยงานภาครัฐมีความิ
โปร งใส ตรวจสอบได ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท าทันต อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือิ
เพื่อสร างความโปร งใสิมุ งเน นการสร างนวัตกรรมและมาตรการในการต อต านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท าทันิ
ต อพลวัตของการทุจริติรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด านการทุจริต เพื่อให หน วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบิิิิิิิิิิิิิ
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก อให  เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม 
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ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต ิขั้น
วางแผนก อนด าเนินงาน ขั้นระหว างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

 

5)   ปรับระบบงานและโครงสร้างองค กรที่เอื้อต่อการลด การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานุของ
เจ้าหน้าทีุ่เช น การน าระบบเทคโนโลยีเข ามาใช แทนการใช ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร างิมาตรฐานที่
โปร งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานิด วยวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนตรวจสอบได  ปรับปรุงแก ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข องเพื่อลดการใช ดุลพินิจของิผู มีอ านาจในการ
พิจารณาอนุมัต ิอนุญาต รวมถึงการสร างความโปร งใสในการบริการข อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการิพัฒนาระบบข อมูล
ดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ  กติกาิกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข าถึงข อมูล รวมถึงิข อมูลการจัดซื้อจัด
จ างและการใช งบประมาณของหน วยงานภาครัฐ เพื่อส งเสริมการเข าถึงข อมูลสาธารณะ สร างความิโปร งใส ิิิิิิิิิิิิิิิิ
และส งเสริมให มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน  ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสิิิิิิิิิิิิิิ
ให ประชาชนเข ามามีส วนร วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ างและการด าเนินการภาครัฐิเพื่อบูรณาการการทางานิ
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร วมเฝ้าระวังิ
และป้องกันการทุจริตคอร รัปชั่นที่มีอยู ใกล ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ มครองผู ชี้เบาะแสที่สามารถสร างิิิิิิิิิิิิ
ความิเช่ือมั่นและมั่นใจให กับผู ให เบาะแส 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ตัวชี้วัด 
คุ่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ป ี2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนม ี
วิัฒนธรรม 
และพฤติกรรม 
ซื่อสัตยิ สุจริต 

ร อยละของเด ิกและ 
เยาวชนไทย 
มีพฤติิกรรมทีย่ิึดมั่น 
ความซื่อสัตยิ สจุริต 

ร อยละ 50 ร อยละ 60 ร อยละ 70 ร อยละ 80 

ร อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค านิยม 
สจุริต มีทัศนคติิและ 
พฤติิกรรมในการ 
ต อต านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ร อยละ 50 ร อยละ 60 ร อยละ 70 ร อยละ 80 

ร อยละของหน วยงานที่ 
ผ านเกณฑ ิการประเมิน 
ITA 

ร อยละ 80 
 

(85 คะแนนิ
ขึ้นไป) 

ร อยละ 100 
 

(85 คะแนนิ
ขึ้นไป) 

ร อยละ 90 
 

(90 คะแนนิ
ขึ้นไป) 

ร อยละ 100 
 

(90 คะแนนิ
ขึ้นไป) 
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เป้าหมาย 

 
 

ตัวชี้วัด 
คุ่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ป ี2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทิุจริตและ 
ประพฤต ิ
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน 
ภาพรวม 

ลดลงร อยละ 
10 

ลดลงร อยละ 
50 

ลดลงร อยละ 
70 

ลดลงร อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย 
หน วยงาน 

- จ านวนข อิ
ร องเรียนเจ าหนิ าที่ิ
ภาครัฐที่ถูกชิี้มูลิ
เรื่องวินัย (ทิุจริต) 

 
 
 

ลดลงร อยละ 
10 

 
 
 

ลดลงร อยละ 
50 

 
 
 

ลดลงร อยละ 
70 

 
 
 

ลดลงร อยละ 
80 

- จ านวนข อ 
ร องเรียนเจ าหนิ าที่ 
ภาครัฐที่ถิูกชิี้มลูวิ า 
กระทาการทุจริต 

 

ลดลงร อยละ 
10 

 

ลดลงร อยละ 
50 

 

ลดลงร อยละ 
70 

 

ลดลงร อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่ 
เกี่ยวข องกับผู ด ารง 
ต าแหน งทางการเมิือง 

ลดลงร อยละ 
25 

ลดลงร อยละ 
50 

ลดลงร อยละ 
80 

ลดลงร อยละ 
90 

 

 
 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
 

การจะบรรลิุเปิ าหมาย ประเทศไทยปลอดการทิุจริิตและประพฤติิมิิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปรามิ
การทิุจริิตจะต ิองมิีประสิิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต ิองมิีความทิันสมิัย การบิังคิับใชิ กฎหมายและการด าเนินคดีิ
จะต ิองมิีประสิิทธิิภาพและรวดเร ิว ทาให ิคดิีความมิีปริิมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทิุจริิตและประพฤติิ
มิิชอบิจิึงควรมุิ งเนิ นการส ิงเสริิมการปริับปริุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวขิ องในการปราบปรามการทิุจริิติ
อย ิางต ิอเนื ิอง ให ิมิีความรวดเริ วและมิีประสิิทธิภาพมากยิ ิงขึ้น รวมทั้งการปริับปริุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม ิ
เพื่อสนิับสนิุนให ิการบิังคิับใช กฎหมายมิีประสิิทธิภาพมากยิ ิงขึ้น และมุิ งทาให ิผู  กระทาความผิิดได ิริับการด าเนินคดีิ
และลงโทษ ทั้งทางวิินิัยและอาญาอย ิางรวดเร ิวและเป ินริูปธรรมเพื่อให ิสิังคมเกิิดความเกรงกลิัวต ิอการทิุจริิติ ควบคู ิไปกิับิ
การปรับปรุงระบบข อมูลเรื ิองร องเรียนที่เชืิ อมโยงระหว ิางหน วยงานต ิอต านการทุจริตที่เกี่ยวข ิองเพื่อเพิิ่มประสิิทธิิภาพิ
ในการด าเนินคด ี

 

2.1 แนวทางการพัฒนา 
 

1)  เพิุ่มประสุิทธุิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุุจรุิตุโดยิ
การปริับกระบว นการทางานด ิานการปราบปรามการทิุจริิตเขิ าสูิ ระบบดิิจิิทิัลมาใช ิในกระบว นการทางานิ
ดิ านการปราบปรามการทิุจริิตให ิได ิมาตรฐานสากลและเป ินมาตรฐานเดิียวกิัน ซึ่งรวมถิึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีิ
สารสนเทศและฐานขิ อมิูลเกี่ยวกิับการตรวจสอบทริัพย ิสิินและหน้ีสิินที่ทิันสมิัยิเท ิาทิันต ิอการบิิดเบิือนทริัพย ิสิินิ
และหน้ีสิิน รวมทั้งบิูรณาการข ิอมิูลกิับหน ิวยงานทั้งภาคริัฐและเอกชนต ิาง ๆ ในการตรวจสอบความถิูกต ิองิ
ของทรพัย สิินและหน้ีสิิน 
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2)  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตทีม่ีความรวดเร วและมีประสิทธิภาพ อาทิิปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินการที่ล าช าของหน วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให มีความรวดเร วิและกระชับมากขึ้น
เพื่อให การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู กระทาความผิดิเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไป
อย างรวดเร วเห นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ ของประชาชน อาทิ การบูรณาการิป ร ะ ส า น ง า น ค ดี ิ
ที่ เ ก่ี ย ว ข  อ ง กั บ ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ขั้ น ต อ น ก า ร ด าเ นิ น 
ก า ริที่ล าช าและซ้ าซ อนกันของหน วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให มีความรวดเร วิการบูรณา
การพัฒนาิระบบฐานข อมูลระหว างหน วยงานปราบปรามการทุจริตให เข าถึงง ายและมีประสิทธิภาพิการปรับปรุง ิิิิิิิิ
และพัฒนาิระบบและกลไกที่เกี่ยวข องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย สิน
หรือผู กระทาิความผิดต อตาแหน งหน าที่หรือทุจริตต อหน าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให การติดตามยึดคืนทรัพย สิน
เป็นไปอย างมีิประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย าย ถ ายเททรัพย สินที่ได มาโดยมิชอบ ไม ให เกิดความเสียหายขึ้น 
รวมทั้งการพัฒนาิเครือข ายความร วมมือกับหน วยงาน/องค กรต อต านการทุจริตและองค กร เอกชนในระดับนานาชาติ 
เพื่อสนับสนุนข อมูลิและองค ความรู ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข ามชาติ 

 

3)  พัฒนาการจัดการองค ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข อมูลิ
องค ความรู ด านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู เชี่ยวชาญของหน วยงานต าง ๆิใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให เจ าหน าที่ปราบปรามการทุจริตของแต ละหน วยงานได ศึกษาและมีิสมรรถนะ
และความรู ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค ความรู เชิงสหวิทยาการของเจ าห น าที่ิในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให มีความรู /ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น มาตรฐานและเท าทันต อพลวัติของการทุจริต 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ป ี2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต 
มีความรวดเร ว 
เป็นธรรม โปร งใส 
ไม เลือกปฏิบัต ิ

กระบวนการ 
ด าเนินคดี ทุจริต 
ที่จาเป็นต องขอขยายิ
ระยะเวลาเกินกว าิ
กรอบเวลาปกติิที่
กฎหมายก าหนด 

ไม เกินร อยละ 
25 

ไม เกินร อยละ 
20 

ไม เกินร อยละ 
15 

ไม เกินร อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน วยงานไต สวนิ
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม เกินร อยละ 
4 ของจ านวน
คดีิที่ส งฟ้อง 

ไม เกินร อยละ 
3 ของจ านวน
คดีิที่ส งฟ้อง 

ไม เกนร อยละ 
2 ของจ านวน
คดีิที่ส งฟ้อง 

ไม เกินร อยละ 
1 ของจ านวน
คดีิที่ส งฟ้อง 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร ที่ 6 ิิิิิิิิิิิ
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร  น้ีิได 
ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร รัปชัน มุ งเน นการส งเสริม และพัฒนาิปลูกฝัง
ค านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน ให คนมีความตระหนัก มีความรู เท าทันและมีภูมิต านทาน ต อโอกาสิิิิิิิิิิิิิิิ
และิการชักจูงให เกิดการทุจริตคอร รัปชันและมีพฤติกรรมไม ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบิรวมทั้งสนับสนุนทุกภาค
ส วนิในสังคมได เข ามามีส วนร วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ งเน นให เกิดการส งเสริมธรรมาภิบาล ิิิิิิิิิิิ
ในิภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว างนักการเมืองิข าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งน้ีิิิิิิิิิิิิิ
การบริหารงานของส วนราชการต องมีความโปร งใสและตรวจสอบได  
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น อมนาหลักปรัชญาิิิิิิิิิิิิ
ของิเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร ส าคัญ คือ (1) 
การิสร างความเข มแข งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร  
การิสร างความเข มแข งจากภายใน Thailand 4.0 เน นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ 
มิติที่ิหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค าของมนุษย  (Human Wisdom) ด วยการพัฒนาคนไทยให เป็น 
“มนุษย ที่ิสมบูรณ ” ผ านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน  การเรียนรู เพื่อเสริมสร างแรงบันดาลใจบ มเพาะความคิด
สร างสรรค  ปลูกฝังจิตสาธารณะยึดประโยชน ส วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย สุจริติ มีวินัยิ มีคุณธรรมจริยธรรมิิิิิิิ
มีความรับผิดชอบ เน นการสร างคุณค าร วมิและค านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุขิ
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท  (Harmony) 
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ยุทธศาสตร ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

วิสัยทัศน  
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ  
 

สร างวัฒนธรรมต อต านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบ าลในการบริหารจัดการทุกภาคส วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ให มีมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค เชิงยุทธศาสตร  
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว าร อยละ 50 

 

วัตถุประสงค หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร วมต านการทุจริตในวงกว าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ งต านการทุจริตในทุกภาคส วน 
3) การทุจริตถกูยับย้ังอย างเท าทันด วยนวัตกรรมกลไกป ้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักิ

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช กฎหมาย มีความรวดเร ว เป็นธรรม และได รับความร วมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค าคะแนนในระดับ 

ที่สูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร หลัก 
ยุทธศาสตร มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติิิิิิ

มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ที ่1 “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร ที่มุ งเน นให ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให เกิดภาวะที่ “ไม ทนต อิการ

ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต กระบวนการกล อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช วงวัยตั้งแต ปฐมวัย เพื่อสร างวัฒนธรรมิต อต าน
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย  สุจริต เป็นการด าเนินการผ านสถาบันหรือกลุ มตัวแทนิที่ทาหน าที่
ในการกล อมเกลาทางสังคมให มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะิจิตอาสา และความเสียสละิเพื่อส วนรวม และ
เสริมสร างให ทกุภาคส วนมีพฤติกรรมที่ไม ยอมรับและต อต านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร ที ่1 ก าหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ที ่1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

1. ปรับฐานความคิดทุกช วงวัย 
ตั้งแต ปฐมวัยให สามารถแยก 
ระหว างผลประโยชน ส วนตัวและิ
ผลประโยชน ส วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว างผลประโยชน ส วนตัวและ 
ผลประโยชน ส วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและิ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช อย างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร ที ่1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

2. ส งเสริมให มีระบบและ 
กระบวนการกล อมเกลาทางิ
สังคมเพื่อต านทุจริต 

2.1 กล อมเกลาทางสังคมในทุกช วงวัยตั้งแต ปฐมวัย เพื่อสร างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู สาหรับทุกช วงวัยตั้งแต ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ 
2.4 การใช เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค กริ
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต านทุจริต 

3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ในการกล อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต อต านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบิ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการเรียนิ
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค ความรู การป้องกันการทุจริตตามแนวทางิ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส วนร วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส วนเพื่อิ
ต อต านการทุจริต 

4.1 สร างชุมชนเฝ้าระวัง ต อต านทุจริต 
4.2 สร างความตื่นตัวในการแสดงออกต อเหตุการณ ทางสังคมที่ผิดต อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลกัดันให เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข อเท จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส วนเพื่อต อต านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร ที ่2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ ความขัดแย งในสังคมไทยในห วงระยะกว าทศวรรษที่ผ านมาิจะเห นได ว าประชาชนทุกกลุ มิ

ทุกฝ่ายต างมีข อเรียกร องที่สอดคล องร วมกันประการหนึ่งคือการต อต านการทุจริตของรัฐบาลและเจ าหน าที่รัฐิิิิิิิิิิิิ
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ มทุกฝ่ายที่ไม ยอมรับและไม อดทนต อการทุจริตประพฤติิิ
มิชอบไม ว าจะเป็นรัฐบาลใดก ตาม ย อมสะท อนให เห นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน วแน ของประชาชนไทยทุกกลุ มิ
ทุกฝ่ายที่ต องการให การบริหารราชการแผ นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่รัฐเป็นไปด วยความโปร งใสิ
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต อเจตจ านงทางการเมืองในการต อต านการทุจริติ
อันแน วแน ของประชาชน จึงได ก าหนดให มียุทธศาสตร การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต อต านการทุจริตไปสู ิิิิิิิิิิิิ
การปฏิบัติอย างเป็นรูปธรรมและสอดคล องเป็นหน่ึงเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร ที่มุ งเน นให ประชาชนและรัฐบาลิมีการ
น าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต อต านการทุจริตไปสู การปฏิบัติอย างเป็นรูปธรรมและสอดคล องิเป็นหน่ึงเดยีวกัน 

ยุทธศาสตร ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ  และแนวทางตามกลยุทธ  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

1. พัฒนากลไกการก าหนดให  
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางิ
การเมืองในการต อต านการทุจริติ
ต อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให นักการเมืองต องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต อต าน 
การทุจริตต อสาธารณชนก อนลงสมัครรับเลอืกตั้งหรือก อนด ารงต าแหน ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ 
พรรคการเมืองในการต อต านการทุจริตและเผยแพร ให แก ประชาชน 

2. เร งรัดการกากับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของิ
นักการเมืองและเจ าหน าที่รัฐิ
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ าหน าที่รัฐ 
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ าหน าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองิ
และเจ าหน าทีร่ัฐ 

3. สนับสนุนให ทุกภาคส วน 
ก าหนดกลยุทธ และมาตรการิ
สาหรับเจตจ านงในการต อต านิ
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห แนวทางการก าหนดกลยุทธ และมาตรการ 
ในการปฏิบัตเิจตจ านงทางการเมืองในการต อต านการทุจริติ
ทั้งในระดับชาติและท องถิ่น 
3.2 ประสานความร วมมือระหว างภาคส วนต าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ ิ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและิ
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด านการป้องกันและิ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให ิ
ได รับการจัดสรรงบประมาณ 

4.1 ศึกษาวิเคราะห แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 



32  

 
 

ยุทธศาสตร ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

รายจ ายประจ าปทีี่มีสัดส วน 
เหมาะสมกับการแก ปัญหา 

 

5. ส งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต อต านการทุจริตสาหรับิ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนิ
โดยรัฐให การสนับสนุนทุนตั้งต น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต อต านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต อต านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและิ
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต นวัตกรรมในการ 
กากับดูแลและควบคุมการิ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทางิ
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได ิ
แสดงไว ต อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให พรรคการเมืองต องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช งบประมาณต อนโยบายน้ัน ๆ ก อนที่จะจัดให มกีารเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริติ
ในแต ละโครงการที่พรรคการเมืองได หาเสียงไว กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร ที ่3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก อให เกิดผลเสียต อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ านมาพบว าการทุจริตเชิงนโยบายิมักเกิดจากการ
ใช ช องว างทางกฎหมายเข าแสวงหาประโยชน ส วนตนิโดยพบตั้งแต ขั้นตอนการก าหนดนโยบายิของพรรคการเมือง 
การใช อ านาจอย างไม โปร งใส ยุทธศาสตร ชาติว าด วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได  ก าหนด ิิิิิิิิิิ
ให มียุทธศาสตร  “สกัดก้ันการทุจริต เชิงนโ ยบ าย ” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร ที่มุ งป้องกันการทุจริติตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร างธรรมาภิบาลตั้งแต เริ่มขั้นก อตัวนโยบายิ(Policy Formation) ิิิิิิิิิิิิ
ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นิป้อนข อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตร ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ  และแนวทางตามกลยุทธ  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานิ
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร ข อมูลข าวสารที่เกี่ยวข องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความิ
รับผิดชอบต อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห ความเสี่ยงและการใช จ ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร างความโปร งใสในกระบวนการพิจารณาร างกฎหมายิ
ที่เกี่ยวข อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู ด ารงต าแหน ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณทีี่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร างกลไกการตรวจสอบการใช อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร างความโปร งใสในการน านโยบาย 
ไปสู การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 

- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให เข ามามีส วนร วมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัต ิ

 

4. ส งเสริมให มีการศึกษา 
วิเคราะห  ติดตาม และตรวจสอบิ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค กริ
ปกครองส วนท องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห  เพื่อสร างองค ความรู ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค กรปกครองส วนท องถิ่น 
4.2 เผยแพร องค ความรู ในการด าเนินนโยบายอย างโปร งใสิ
และไร การทุจริตให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น 
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ยุทธศาสตร ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร น้ีมุ งเน นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให มีิ ิิิิิิิิ

ความเข มแข งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม เกิดขึ้นิิิิิิิิิิิิิ
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร างการปฏิบัติงานิ
ของหน วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ  และแนวทางตามกลยุทธ  ดังน้ี 
ยุทธศาสตร ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก ไขปัญหาการทุจริตในแต ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว างภาครัฐ ภาคเอกชนิ
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข ามา 
มีส วนร วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันิ
การทุจริต 

2. สร างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร างกลไกป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต 
2.2 นาข อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริตสู การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข อเสนอแนะไปสู  
การปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดิ
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช ดุลยพินิจของเจ าหน าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให  
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู  และหาข อมูลเกี่ยวกับการป้องกันิ
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร างสรรค เพื่อิ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห และ 
บูรณาการระบบการประเมินด านิ
คุณธรรมและความโปร งใสิใน
การด าเนินงานของหน วยงานิ
เพื่อ เชื่อมโยงกับแนวทางการิ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ิ
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ มาตรฐานการประเมินด านคุณธรรมและความโปร งใส 
ในการด าเนินงานของหน วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด านคุณธรรมและความโปร งใสิ
ในการด าเนินงานของหน วยงาน 

6. สนับสนุนให ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 

6.1 ส งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย างองค กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
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ยุทธศาสตร ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

บรรษัทภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส วนเกี่ยวข องกับการทุจริติ
อย างเด ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค ความรู เชิงสร างสรรค ของิ
บุคลากรด านการป้องกันิการ
ทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามิ
มาตรฐานสากล 
7.2 ต อยอด ขยายผล องค ความรู เชิงสร างสรรค  สาหรับการป้องกันิ
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส งเสริมิ
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว าด วยการต อต านิ
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต อต านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ าหน าที่ของรัฐให รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห ข อมูลข าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร ป ฏิรู ป ก ลไ ก แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า รก า ร ป รา บ ป รา ม ก า ร ทุ จ ริต ิิิิิิิิิิิ

เ ป็ น ยุท ธ ศ า สต ร  ที่ มุ  งเน นิการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต าง ๆิของการปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให สามารถด าเนินการิได อย างรวดเร ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล าว 
จะมุ งเน นการเพิ่มประสิทธิภาพิในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช กฎหมาย (Enforcement) การ
ตัดสินคดีและลงโทษผู กระทาผิดิ(Judiciary) การบูรณาการร วมกันของหน วยงานต าง ๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต และจะมีการใช ิเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก การด าเนินงานให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นิซึ่งยุทธศาสตร น้ีจะทาให การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย างรวดเร วและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้นิคดีการทุจริติจะถูกด าเนินการอย างรวดเร ว และผู กระทาการทุจริตจะได รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักิและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส งผลให คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได ในที่สุด 

ยุทธศาสตร ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร องเรียนการทุจริตให มีิ
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร องเรียนของหน วยงานต อต าน 
การทุจริตต าง ๆ ให มีความรวดเร ว เข าถึงได โดยง าย 
1.2 การสร างความเช่ือมั่นและความไว วางใจต อระบบการรับเรื่องร องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่ อนไหวและความิ
ถูกต องของทรัพย สินและหน้ีสิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต องของทรัพย สินและหน้ีสิน รวมไปถึงระบบการติดตามิ
ทรัพย สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย สินและหน้ีสินให  
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พั ฒ น า ก ล ไ ก พิ เ ศ ษ ใ น ก า ริ
ปราบปรามการทุจริตที่มีิความ
รวดเร วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให มีความรวดเร วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน วยงานภาครัฐิ
ต นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช  
กฎหมายในการปราบปรามการิ
ทุจริตให เท าทันต อพลวัตของการิ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บิ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให เท าทันต อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให หน วยงานิ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได อย างมีประสิทธิภาพิ
และสอดคล องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให ความเห นิ
ทางกฎหมายในการเสนอแก ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามิ
การทุจริตให เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหายิ
ความเร งด วน และสถิติการทุจริต 
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ยุทธศาสตร ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  

 4.5 การบังคับใช กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต ละพื้นที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน วยงานภาครัฐต นสังกัดในการบังคับใช ิ
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับิ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ าหน าที่รัฐ 

5. บูรณาการข อมูลและข าวกรอง 
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว าง 
หน วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข าวกรองด านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร วมมือกับองค กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะิ
หน วยงานประชาสังคมและหน วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข อมูลและิ
ข าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ มครองพยานและผู แจ งเบาะแสิ
(Whistleblower) และเจ าหน าที่ิ
ในกระบวนการปราบปรามิการ
ทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ มครองพยาน (Witness) และผู ให เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน าเชื่อถือและสร างความมั่นใจแก ผู ถูกคุ มครอง
ได  
6.2 การมีมาตรการในการคุ มครองเจ าหน าที่ผู ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ งเบาะแสในคด ี7. พัฒนาสมรรถนะและ 

องค ความรู เชิงสหวิทยาการของิ
เ จ า หน า ที่ ใ น ก ร ะบ วนก า ริ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค ความรู  ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู  
ในเชิงสหวิทยาการให แก เจ าหน าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ าหน าที่ปราบปรามการทุจริตให มีความรู  ทักษะิและ
ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท าทันต อพลวัตของการทุจริติ
(Training) 
7.3 การแบ งปันความรู  (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนิ
เจ าหน าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู กระทาความผิด 
ให สาธารณชนรับทราบและิ
ตระหนักถึงโทษของการกระทาิ
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย างสร างสรรค และพัฒนาช องทาง 
ในการเผยแพร เปิดโปงการทุจริตที่เข าถึงการรับรู ของสาธารณชนิ
อย างกว างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว างประเทศ 

- จัดให มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคด ี
ทุจริตระหว างประเทศตามกรอบความร วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ิ
เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร ที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร ที่มุ งเน นการยกระดับมาตรฐาน ด านความโปร งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค าดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห ประเด นการประเมินและวิธีการส ารวจิตามแต ละ
แหล งข อมูล และเร งรัด กากับ ติดตามให หน วยงานที่เกี่ยวข องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงิการบูรณาการ
การทางานร วมกันระหว างภาครัฐ หน วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต างประเทศิโดยมีกลยุทธ การ
ด าเนินงาน ได แก  

ยุทธศาสตร ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ  และแนวทางตามกลยุทธ  ดังน้ี 
ยุทธศาสตร ที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ  แนวทางตามกลยุทธ  
1. ศึกษา และกากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู ิ
ก า ร ทุ จ ริ ต (Corruption 
Perceptions Index :CPI) 
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห ประเด นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต ละแหล งข อมูลที่ใช สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน วยงานที่เกี่ยวข องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู ิ
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร งรัด และกากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู ิ
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู  (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร ชาติว าด วยิการ
ป้องกันและปราบปรามิการ
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีิการรับรู 
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร ชาติว าด วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI) ของิ
ประเทศ 
2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร  



 

 
 

ส่วนทีุ่3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลุ
ในสถานศึกษาุส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษุเขตุ4 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

 

 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ  เสริมสร างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ิ) กิจกรรมส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)ิประจ าปีงบประมาณิพ .ศ. 2563 
แผนงาน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบิโครงการเสริมสร าง 

คุณธรรมิจริยธรรมิและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ทีุ่1  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด   ค าคะแนนเฉลีย่การประเมินคุณธรรมและความโปร งใสของหน วยงานภาครัฐิ)ITA)  

ปีิพ .ศ. 2563ิไม น อยกว าร อยละิ95 
ลักษณะโครงการ โครงการต อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประพิณิิจินตวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคมิ2563ิ– ิกันยายนิ2563 
 

1.ุหลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ 4ิิตระหนักในความส าคัญของการยกระดับหน วยงาน
ในด านคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานิการบริหารจัดการให เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให บริการและการอ านวยความสะดวกแก ครูิผู บริหารสถานศึกษาิประชาชนที่มา
ติดต อราชการิให เข าถึงการบริการสาธารณะด วยความเป็นธรรมิป้องกันช องทางที่อาจก อให เกิดการทุจริติการรับสินบนิ
หรือประโยชน ทับซ อนิยับยั้งผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานโดยการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให มีคุณธรรมิ
จริยธรรมิมีความซื่อสัตย สุจริติเห นแก ประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตนิการพัฒนาบุคลากรได ด าเนินการ
ต อเนื่องตั้งแต ปีงบประมาณิพ .ศ. 2558ิเป็นผลให การประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนสูงขึ้นทุกป ี
 ปีงบประมาณิพ.ิศ.ิ 2563ิส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ 4ิิได จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดภายใต กรอบแผนงานการบูรณาการต อต านการทุจริตและประพฤติมิชอบิมุ งตอบสนองนโยบายรัฐบาลิ

ยุทธศาสตร ชาติิิ20ิิปีิิ)ิพ.ิศ.ิ 2561-2580 ิิ)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติิฉบับที่ิิ12ิิิิิแผนแม บทบูรณาการ
ป้องกิันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบิระยะิ 20ิิปีิิ)ิพ.ิศ.ิ 2560 -ิิ 2579 ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ)และยุทธศาสตร ชาติว า

ด วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริติระยะที่ิ3ิ )พ .ศ. 2560ิ -ิ 2564 ิ)ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงานิิ3ิิแนวทาง
ประกอบด วยิิ1 )ิปลูกฝังวิธีคิดิปลูกจิตส านึกให มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริติ2)ิป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบิและิ3)ิปราบปรามการทุจริติโดยมีกิจกรรมส าคัญของโครงการประกอบด วยกิจกรรมหลักิ 4ิิกิจกรรมิ
ดังนี้ 

1. กิจกรรมปลูกจิตส านึกศรีสะเกษิเขติ 4ิต านทุจริต  
2. กิจกรรมเสริมพลังรักสามัคคีวิถีศรีสะเกษิเขติ4 
3. กิจกรรมสร างภูมิคุ มกันศรีสะเกษิเขติ4 
4. กิจกรรมวิจัยการพัฒนาบุคลากริสพป .ศรีสะเกษิเขติ4  

 
 
 
 
 



 

2.ุวัตถุประสงค  
1. เพื่อเสริมสร างคุณธรรมิจริยธรรมและความตระหนักในการป้องกันการทุจริตให กับผู บริหาริิิิิิิิิิิิิิ 

และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาริการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให เข มแข ง 

และมีประสิทธิภาพ 
 

3.ุเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณุุ 

ผู บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิจ านวนิ 74ิคนิ  
 เชิงคุณภาพ 
  1.ุผู บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาิิมีความรู ความเข าใจเกณฑ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน  
  2ิ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิเขติ 4ิ ผ านเกณฑ การประเมินคุณธรรม 
และความโปร งใสในการด าเนินงานิ)Integrity & Transparency Assessment : ITA) สูงขึ้น  

3.ิผู บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย สุจริติิิิิิิิิิิิิ
และต อต านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

4.ุระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคมิ2563ิ– ิกันยายนิ2563 
 

5.ุวิธีการด าเนินงาน /ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ปลูกจิตส านึกศรีสะเกษิเขติ 4ิต านทุจริติโดยจัดกิจกรรมิ7ิ

ครั้งิ  
1. 1ิประกาศเจตจ านงเขตสุจริต  
1. 2ิประชุมปฏบิัติการจัดท าิ VDO ของเรื่องิIIT 
1.3 ประชุมชี้แจงผู มีส วนได ส วนเสียภายนอก )คัดเลือกจาก

ผู บริหารสถานศกึษาในสังกัดิจ านวนิ110ิคน)  
1. 4ิประชุมปฏบิัติการจัดท าิ VDO เรื่องิOIT  
1.5 ประเมินผู มสี วนได ส วนเสียภายใน (IIT) online ิ)บุคลากรในิ

สพป.ศก. 4) 
1. 6ิการประเมินผู มีส วนได ส วนเสียภายนอกิ) EIT) online 

)คัดเลือกจากผู บริหารสถานศึกษาในสังกัดิจ านวนิ110ิคน)  
1. 7ิประชุมสรุปิ OIT และรวบรวมเอกสาริหลกัฐานิOIT 

พ .ค. 63ิ–ิมิ .ย. 63 
 

21ิพ.ค. 63 
4ิมิ.ย. 63 

8ิ–ิ9ิมิ.ย. 63 
 

10ิมิ.ย. 63 
12ิมิ.ย. 63 

 
26ิมิ.ย. 63 

 
27ิ–ิ29ิมิ.ย. 63 

นางสาวประพณิิิ 
จินตวรรณ 
 
 

2 กิจกรรมเสริมพลังรักสามัคคีวิถีศรีสะเกษิเขต 4ิ  
2. 1ิประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเสริมพลังรักสามัคคีวิถีศรีสะ
เกษิเขติ4  

มิ .ย. 63 นางสาวมยุรีิิสารีบุตร 

3 สร างภูมิคุ มกันศรีสะเกษิเขติ 4ิ  
ิ3 . 1ิกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ผลการปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศิ
)Best Practice )ิ และน าเสนอแนวทางการปฏบิัติงานิ 

4ิ–ิ5ิก.คิ. 63 กลุ มบริหารงานบุคคล 

4 วิจัยการพัฒนาบุคลากริสพป .ศรีสะเกษิเขติ4  
4. 1ิถอดบทเรียนโครงการเสริมสร างคุณธรรมิจริยธรรมิิิิิิิ
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาิ )โครงการเขตสจุริติ)ประจ าปี
งบประมาณิพ.ศ.  2563 

4. 2ิสรุปรายงานผลการด าเนิน งานโครงการฯ 

25ิก.ค. 63 นางสาวประพณิิ 
จินตวรรณ 



 

 

6ุ.แหล่งงบประมาณิ  จากิสพฐ ิ.จ านวนิ200 , 000ิบาท  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม รายการค่าใช้จา่ย 
รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

รวม 
(บาท)  ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า

พาหนะ 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ  

1.กิจกรรมปลูกจิตส านึกศรีสะเกษุเขตุ 4ุต้านทุจริตุโดยจัดกิจกรรมุ7ุครัง้  
1. 1ิประกาศเจตจ านงสุจริต  -ค าพิธีการ   500.-   500.- 
1. 2ิประชุม ปฏบิัติการการจัดท าิ
VDO เรื่องิIIT จ านวนิ 17ิคนิ
ดังนี ้

-ิคณะกรรมการด าเนินงานชี้แจง
รายการประเมินิ IIT จ านวนิ 11ิ
คน 

-ิวิทยากริจ านวนิ1ิคนิ  
-ิคณะกรรมการถ ายท าิ VDO 

จ านวนิ 5ิคน  

-ค าวัสดุ  
-ค าตอบแทนวิทยากริ  

)5ิชั่วโมงๆิละิ 600ิบาท)  
-ค าอาหารกลางวันิอาหารว าง

และเครื่องดื่มิ) 17ิคนิx 190ิ
บาท)  

 
3, 000.-  

 
 
 
3, 230.-  

 3, 000.-  3,000.- 
3,000.- 

 
3,230.- 

รวม 9,230.- 
1. 3ิประชุมชี้แจงผู มีส วนได ส วน
เสียภายนอกิ (EIT) จ านวนิ 2ิครั้งิ

ๆิละิ65 ิคนิดงันี ้
-ิผู เข าร วมประชุม ครั้งละิ 55ิคนิ  

-คณะกรรมการด าเนินงาน            
ครั้งละิ 10ิคน  

-ค าพิธีการ  
-ค าวัสดุ  

-ค าอาหารกลางวันิิ  
อาหารว างและเครื่องดื่มิ 
)2 ครั้งิx 65ิคน x 190บาท)  

 500.- 
 
24,700.- 

  
2,000.- 

 

รวม 27,200.- 
1. 4ิประชุมปฏบิัติการจัดท าิ
VDO เรื่องิOIT จ านวนิ 20ิคนิ
ดังนี ้
-คณะกรรมการด าเนินงานชี้แจง
รายการประเมินิOIT จ านวนิ 14ิ
คน 

-วิทยากริจ านวนิ1คน  
-คณะกรรมการถ ายท าิ VDO 

จ านวนิ 5ิคนิ  

-ค าวัสดุ  
-ค าตอบแทนวิทยากริ     

)5ิชั่วโมงๆิละิ600 บาท) 
-ค าพาหนะวิทยากร  

-ค าอาหารกลางวันิอาหารว าง
และเครื่องดื่มิ) 20ิคนิx 190ิ
บาท)  

 
3, 000.-  

 
 
 
 
3, 800.-  

 
 
 
600.-  

 

3, 000.-   

รวม 10, 400.-  
1. 5ิการประเมินผู มีส วนได ส วน
เสียภายในิ) IIT) Online จ านวนิ
50ิคน  

-ค าอาหารว างและเครื่องดื่มิ  
)50ิคนิx 35บาท) 

 1,75 0.-    1,750.- 

1. 6ิการประเมินผู มีส วนได ส วน
เสียภายนอก (EIT) Onlineิ
จ านวนิ110 คน 

-ค าอาหารว างและเครื่องดื่มิ  
)11 0ิคนิ x 35ิบาท) 

 3,850.-   3,850.- 

 
 
 
 
 



 

กิจกรรม รายการค่าใช้จา่ย 
รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

รวม 
(บาท)  ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า

พาหนะ 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ  

1. 7ิประชุมสรุปิ OIT  
และรวบรวมเอกสาริOIT ิ--ิิ  
-ิ คณะกรรมการด าเนินงานิ 
จ านวนิ 10ิคนิเวลาิ3ิวัน  

-ค าอาหารกลางวันิอาหารว าง
และเครื่องดื่มิส าหรับิ10ิคนิ

จ านวนิ3ิวันๆิละิ190ิบาทิ
)10ิคนิx 3ิวันิ x 190ิบาท)  

 5,700.-   5,700.- 

รวม 6,000.- 44,030.- 600.- 8,000.- 58,630.- 
 
2.ุกิจกรรมเสริมพลังรักสามัคคี
วิถีศรีสะเกษุเขต 4 
-ิ ประชุมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อ
เสริมพลังรักสามัคคีวิถี 
ศรีสะเกษิเขติ 4ิ โดยประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน ิ30ิคนิ

จ านวนิ5ิวัน  
 

-ค าอาหารกลางวันิ  
อาหารว างและเครื่องดื่ม  

30ิคนิจ านวนิ5ิวัน  
)30ิคนิx 190ิบาทิ xิ5วัน) 

-ค าตอบแทนวิทยากริ  
3ิคนิชั่วโมงละิ600ิบาท  วัน

ละิ 5ิชั่วโมงิจ านวนิ  
1ิวันิ) 3ิคนิx 5ชม.  x  
600ิบาทิ x 1ิครั้ง)  
-ค าวัสดุ  

 
 
 
 
9, 000.-  

 

28, 500.-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
33, 300.-  

28,500.- 
 
 
 

9,000.- 
 
 
 
 

33,300.- 
รวม 9,000.- 28,500.-  33,300.- 70,800.- 

3.ิกิจกรรมสร างภูมิคุ มกัน 
ศรีสะเกษิเขติ 4ิ)กลุ มงาน  
ในสังกัดิสพป .ศก. 4ิจ านวนิ 10ิ
กลุ ม)  
-ิ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศิ)Best 
Practice )ิ และน าเสนอแนวทาง 
การปฏิบัตงิานิปีิพ .ศิ. 2563ิ 
)2ิวัน)  

-ค าพิธีการ  
-ค าวัสดุิกลุ ม งานละิ 

3, 500ิบาทิเพือ่จัดท าคู มือ
ปฏิบัติงานของกลุ มิ  
จ านวนิ 10ิกลุ มิ  
)3, 500ิบาทิ x 10ิกลุ ม)  

-ค าอาหาริอาหารว างและ
เครื่องดื่มในการประชุมิ  

2ิวันิส าหรับบคุลากริ  
สพป .ศก. 4ิจ านวนิ 74ิคนิ

คนละิ190ิบาทิ) 74ิคนิx 
190ิบาทิ x 2ิวัน)  

 

 1,000.- 
 
 
 
 
 

28,120.- 

  
35,000.- 

1,000.- 
35,000.- 

 
 
 
 

28,120.- 

รวม 29,120.-  35,000.- 64,120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม รายการค่าใช้จา่ย 
รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

รวม 
(บาท)  ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า

พาหนะ 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ  

4.ุวจิัยการพัฒนาบุคลากรุ
สพป .ศรีสะเกษุเขตุ4  
-ิถอดบทเรียนโครงการ
เสริมสร างคุณธรรมิจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาิ

)โครงการเขตสจุริติ)ประจ าปี
งบประมาณิพ.ศ.  2563 

-ิสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

-ค าอาหารกลางวัน ิส าหรับ
บุคลากริสพป .ศก. 4ิ-
ค าอาหารว างและเครื่องดื่
ส าหรับบุคลากริสพป.  
 

 3,450.- 
 

3,000.- 
 
 

  
 

3,450.- 
 

3,000.- 

รวม  6,450.-   6,450.- 
รวมทั้งสิ้น 15,000.- 108,100.- 600.- 76,300.- 200,000.- 

-ุสองแสนบาทถ้วน- 
 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7ุ.การประเมินผล  
ที่ ตัวชี้วัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน ิปีิพ .ศ. 2563ิสูงขึ้น
ไม น อยกว าร อยละิ95 

การประเมินคุณธรรมิิิิิิิิิิิิิิ
และความโปร งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานิิิิิิิิิิิ
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน ิ 

- แบบิIIT 
- แบบิEIT 
- แบบิEBIT 

2 ผู บริหาริเจ าหน าที่ิบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษิ
เขติ 4ิมีคุณธรรมิจริยธรรมิเพิ่มขึ้น  

ตรวจแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานส วนบุคคล 

คู มือแบบบันทึก 
การปฏิบัติงานส วนบุคคล 

 

 
8ุ.ประโยชน ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.ิผู บริหาริเจ าหน าที่ิบุคลากรในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษิเขติ 4ิมีคุณธรรม และ
ความโปร งใสในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
 2 ิ.ผู รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมุจริยธรรมุและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษุเขตุ4ุประจ าปงีบประมาณุพ.ศ.2563 

กิจกรรม รายการค่าใช้จา่ย 
รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

รวม 
(บาท)  ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า

พาหนะ 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ  

1.กิจกรรมปลูกจิตส านึกศรีสะเกษุเขตุ 4ุ ต้านทุจริตุโดยจัดกิจกรรมุ 7ุครัง้  
1. 1ิประกาศเจตจ านงสุจริต  -ค าพิธีการ   500.-   500.- 
1. 2ิประชุม ปฏบิัติการการจัดท าิ
VDO เรื่องิIIT จ านวนิ 17ิคนิ
ดังนี ้

-ิคณะกรรมการด าเนินงานชี้แจง
รายการประเมินิ IIT จ านวนิ 11ิ
คน 

-ิวิทยากริจ านวนิ1ิคนิ  
-ิคณะกรรมการถ ายท าิ VDO 

จ านวน ิ5ิคน  

-ค าวัสดุ  
-ค าตอบแทนวิทยากริ  

)5ิชั่วโมงๆิละิ 600ิบาท)  
-ค าอาหารกลางวันิอาหารว าง

และเครื่องดื่มิ) 17ิคนิx 190ิ
บาท)  

 
3, 000.-  

 
 
 
3, 230.-  

 3, 000.-  3,000.- 
3,000.- 

 
3,230.- 

รวม 9,230.- 
1. 3ิประชุมชี้แจงผู มีส วนได ส วน
เสียภายนอกิ (EIT) จ านวนิ 2ิครั้งิ

ๆิละิ65 ิคนิดงันี ้
-ิผู เข าร วมประชุม ครั้งละิ 55ิคนิ  

-คณะกรรมการด าเนินงาน            
ครั้งละิ 10ิคน  

-ค าพิธีการ  
-ค าวัสดุ  

-ค าอาหารกลางวันิิ  
อาหารว างและเครื่องดื่มิ 
)2 ครั้งิx 65ิคน x 190บาท)  

 500.- 
 
24,700.- 

  
2,000.- 

 

รวม 27,200.- 
1. 4ิประชุมปฏบิัติการจัดท าิ
VDO เรื่องิOIT จ านวนิ 20ิคนิ
ดังนี ้
-คณะกรรมการด าเนินงานชี้แจง
รายการประเมินิOIT จ านวนิ 14ิ
คน 

-วิทยากริจ านวนิ1คน  
-คณะกรรมการถ ายท าิ VDO 

จ านวนิ 5ิคนิ  

-ค าวัสดุ  
-ค าตอบแทนวิทยากริ     

)5ิชั่วโมงๆิละิ600 บาท) 
-ค าพาหนะวิทยากร  

-ค าอาหารกลางวันิอาหารว าง
และเครื่องดื่มิ) 20ิคนิx 190ิ
บาท)  

 
3, 000.-  

 
 
 
 
3, 800.-  

 
 
 
600.-  

 

3, 000.-   

รวม 10, 400.-  
1. 5ิการประเมินผู มีส วนได ส วน
เสียภายในิ) IIT) Online จ านวนิ
50ิคน  

-ค าอาหารว างและเครื่องดื่มิ  
)50ิคนิx 35บาท) 

 1,75 0.-    1,750.- 

1. 6ิการประเมินผู มีส วนได ส วน
เสียภายนอก (EIT) Onlineิ
จ านวนิ110 คน 

-ค าอาหารว างและเครื่องดื่มิ  
)11 0ิคนิ x 35ิบาท) 

 3,850.-   3,850.- 



 

 

 
 

กิจกรรม รายการค่าใช้จา่ย 
รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

รวม 
(บาท)  ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า

พาหนะ 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ  

1. 7ิประชุมสรุปิ OIT  
และรวบรวมเอกสาริOIT ิ--ิิ  
-ิ คณะกรรมการด าเนินงานิ 
จ านวนิ 10ิคนิเวลาิ3ิวัน  

-ค าอาหารกลางวันิอาหารว าง
และเครื่องดื่มิส าหรับิ10ิคนิ

จ านวนิ3ิวันๆิละิ190ิบาทิ
)10ิคนิx 3ิวันิ x 190ิบาท)  

 5,700.-   5,700.- 

รวม 6,000.- 44,030.- 600.- 8,000.- 58,630.- 
 
2.ุกิจกรรมเสริมพลังรักสามัคคี
วิถีศรีสะเกษุเขต 4 
-ิ ประชุมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อ
เสริมพลังรักสามัคคีวิถี 
ศรีสะเกษิเขติ 4ิ โดยประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน ิ30ิคนิ

จ านวนิ5ิวัน  
 

-ค าอาหารกลางวันิ  
อาหารว างและเครื่องดื่ม  

30ิคนิจ านวนิ5ิวัน  
)30ิคนิx 190ิบาทิ xิ5วัน) 

-ค าตอบแทนวิทยากริ  
3ิคนิชั่วโมงละิ600ิบาท  วัน

ละิ 5ิชั่วโมงิจ านวนิ  
1ิวันิ) 3ิคนิx 5ชม.  x  
600ิบาทิ x 1ิครั้ง)  
-ค าวัสดุ  

 
 
 
 
9, 000.-  

 

28, 500.-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
33, 300.-  

28,500.- 
 
 
 

9,000.- 
 
 
 
 

33,300.- 
รวม 9,000.- 28,500.-  33,300.- 70,800.- 

3.ิกิจกรรมสร างภูมิคุ มกัน 
ศรีสะเกษิเขติ 4ิ)กลุ มงาน  
ในสังกัดิสพป .ศก. 4ิจ านวนิ 10ิ
กลุ ม)  
-ิ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศิ)Best 
Practice )ิ และน าเสนอแนวทาง 
การปฏิบัตงิานิปีิพ .ศิ. 2563ิ 
)2ิวัน)  

-ค าพิธีการ  
-ค าวัสดุิกลุ ม งานละิ 

3, 500ิบาทิเพือ่จัดท าคู มือ
ปฏิบัติงานของกลุ มิ  
จ านวนิ 10ิกลุ มิ  
)3, 500ิบาทิ x 10ิกลุ ม)  

-ค าอาหาริอาหารว างและ
เครื่องดื่มในการประชุมิ  

2ิวันิส าหรับบคุลากริ  
สพป .ศก. 4ิจ านวนิ 74ิคนิ

คนละิ190ิบาทิ) 74ิคนิx 
190ิบาทิ x 2ิวัน)  

 

 1,000.- 
 
 
 
 
 

28,120.- 

  
35,000.- 

1,000.- 
35,000.- 

 
 
 
 

28,120.- 

รวม 29,120.-  35,000.- 64,120.- 



 

กิจกรรม รายการค่าใช้จา่ย 
รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

รวม 
(บาท)  ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า

พาหนะ 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ  

4.ุวจิัยการพัฒนาบุคลากรุ
สพป .ศรีสะเกษุเขตุ4  
-ิถอดบทเรียนโครงการ
เสริมสร างคุณธรรมิจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาิ

)โครงการเขตสจุริติ)ประจ าปี
งบประมาณิพ.ศ.  2563 

-ิสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

-ค าอาหารกลางวัน ิส าหรับ
บุคลากริสพป .ศก. 4ิ-
ค าอาหารว างและเครื่องดื่
ส าหรับบุคลากริสพป.  
 

 3,450.- 
 

3,000.- 
 
 

  
 

3,450.- 
 

3,000.- 

รวม  6,450.-   6,450.- 
รวมทั้งสิ้น 15,000.- 108,100.- 600.- 76,300.- 200,000.- 

-ุสองแสนบาทถ้วน- 
 

 

 

ลงนาม    ิิิ ผู เสนอแผนปฏบิัติการ 
 

ิิิิิิ)นางสาวประพิณิิจินตวรรณ) 
      ิิิศึกษานิเทศก  
 
 
 
    ลงนาม     ผู เห นชอบแผนปฏิบัติการ 
     ิ)นายเสนีย ิิเรืองฤทธ์ิราวี) 

ผู อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษิเขติ4 
 
 
 
 ลงนาม     ผู อนุมัติแผนปฏิบัติการ 
  ).......................................................) 
 ิิิิิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนสุจริตุ
สานุักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาุ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 


