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ยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 2) สร้าง
กลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนท่ี 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่งท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลชื่อโครงการ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
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ส่วนท่ี 1 บทนํา 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจําเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนลดลงจากปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ใน
อันดับท่ี 110 ของโลก จากจํานวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซ่ึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กําหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสําคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564)  
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กําหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมท้ังกําหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อย
ละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสําเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมท่ีนําไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน 
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสําเร็จ คือมีกระบวนการทํางาน 
ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ 
มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยดําเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
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ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมท้ังเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้จัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต้องดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนํามาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมท่ีรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีนําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานท่ีได้นําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีท่ี 7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังถูกกําหนดเป็นตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การกํากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
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เครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ 
การทุจริต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิด 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท้ังสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.08 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ 
A  
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 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 93.08  ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ  A  (Very Good)  โดยตัวชี้วัด OIT ได้คะแนนสูงสุด 33.95 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนตํ่ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด EIT ได้คะแนน 29.46 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ผลคะแนน ITA  พัฒนาการ  ผลต่างของคะแนน ITA  

2558  80.29 -  -  
2559  76.81 ลดลง  -3.48   
2560  85.34 เพ่ิมข้ึน  +8.53   
2561  71.48 ลดลง  -13.86   
2562  79.27  เพ่ิมข้ึน  +7.79   
2563  94.42 เพ่ิมข้ึน  +15.15 
2564 93.08 ลดลง -1.34 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  เป็นรายตัวชี้วัด ซ่ึงได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ประเด็นตัวช้ีวัด  คะแนน  ระดับ  หมายเหตุ  
1  การปฏิบัติหน้าท่ี  99.54 AA ผ่าน  
2  การใช้งบประมาณ  97.30 AA ผ่าน 
3  การใช้อํานาจ  99.60 AA  ผ่าน  
4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  99.16 AA  ผ่าน  
5  การแก้ปัญหาการทุจริต  98.85 AA  ผ่าน  
6  คุณภาพการดําเนินงาน  98.37 AA ผ่าน  
7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  97.92 AA ผ่าน  
8  การปรับปรุงระบบการทํางาน  98.29 AA ผ่าน  
9  การเปิดเผยข้อมูล  88.50 A ผ่าน  

10  การป้องกันการทุจริต  81.25 B  ไม่ผ่าน  
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2   เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งข้ึน มีดังนี้ 
9.การเปิดเผยข้อมูล 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 5 ประเด็น ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.50 อยู่ในระดับ A  

 ประเด็นท่ีได้คะแนนตํ่า คือ ประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษายโสธร 
เขต 2   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 2   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเก่ียวข้อง 
 2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 2    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี 4 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 2    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข้อง 

สําหรับประเทศไทยได้กําหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทํางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสําคัญท้ัง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ท่ีรัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 
ท่ีสําคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซ่ึงต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญต่อ 
การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นําให้ข้าราชการหรือ
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เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดม่ันในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดม่ัน 
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
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 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําข้ึนภายใต้
ความจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงการดําเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซ่ึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจําเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทําทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้
งบประมาณมาก ทําให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทําแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทํา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสํานึกในความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะนําไปสู่การลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดําเนินการของแผนแม่บทฯ ซ่ึงได้กําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
1.1 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
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1.2 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นท่ีชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

1.3 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
2.1 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

3.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
4.1 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.1.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่ วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.1.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
4.1.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.1.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมท้ังสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํา

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํา
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํา

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํา

กว่า  73 
คะแนน 
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ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 
แจ้ง เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กําหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ี 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธี คิดท่ีทําให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทําการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา รวมท้ัง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการ
เข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐท่ีเข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ท่ีผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แต่สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซ่ือสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกําหนดให้มีการลงโทษผู้กระทําผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต    
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1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิต สํานึกการเ ป็นพลเมืองท่ีดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทําความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทําหน้าท่ีความเป็น
พลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให้้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถ่ิน/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกําหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้ ้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ 
ข้ันวางแผนก่อนดําเนินงาน ข้ันระหว่างการดําเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 
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5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี เช่น การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสท่ีสามารถสร้างความ
เชื่อม่ันและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จํานวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จํานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลว่ากระทํา
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุ่งทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับการดําเนินคดี 
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ีเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทํางาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมท้ังบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 
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2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากข้ึนเพ่ือให้การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทําความผิด
เม่ือคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานค ดี ท่ี เ ก่ี ยว ข้อง กับการ ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ  การปรับปรุ ง ข้ันตอนการ ดํ า เนินการ 
ท่ีล่าช้าและซํ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเก่ียวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน รวมท้ังการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ท่ีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดี 
ทุจริต 
ท่ีจําเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ท่ีกฎหมายกําหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ท่ีหน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจํานวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจํานวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจํานวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจํานวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้กําหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติ
ท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์
ท่ีสมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝั งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่ วนรวมเป็นท่ี ต้ั งมีความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีวินัย  มี คุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเป่ียมสุข 
(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony)  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

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

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

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

ท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการกําหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

รายจ่ายประจําปีท่ีมีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกต้ัง 
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์  “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ ท่ี มุ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย 
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(Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ัน 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วดัความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้อง 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน 
โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ ท่ี มุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดําเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริต 
จะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเชื่อถือและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
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7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2   กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 

  

 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงตอ่สภานิตบิัญญัติแหง่ชาต ิ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
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ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตสํานึกของคนไทยให้ยึกม่ันในความซ่ือสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (นายณัฏฐพล ทปีสุวรรณ) 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็ก

ต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิ
และหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกําหนดจุดเน้นท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. เหตุผลความจําเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กําหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซ่ึงเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 2. เพ่ือพัฒนากลไกลและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทําดี มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนําไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนของ
บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 4.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีทัศนคติท่ีดี ต่อการดําเนิน
โครงการเขตสุจริต  

3. เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สูงข้ึน 

2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีพฤติกรรมตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 100 

3. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 เข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

4.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00  

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                    3.บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
                    4. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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4. ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนนข้ึนไป) 
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5. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จํานวน ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคากร 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  (ITA) ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ
ร้อยละ 100 

คน 61 8,960             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ทั้งระบบ 
มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏบิัติงาน 

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  ร้อยละ 
100 
 
 

คน 61 8,960             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทํา
มาตรการป้องกันการทุจรติ 

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
การวิเคราะห์
ความเสีย่งร้อยละ 
100 

คน 40 9,200             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. การประชุมคณะทํางาน จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 

 คน 35 8,600             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 คน 61 12,420             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จํานวน ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 คน 40 5,200             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมิน
แบบสํารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (ครั้ง
ที่ 1) 
 
 

 คน 61 12,420             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อทํา
ความเข้าใจในการดาํเนินการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

 คน 34 8,600             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมิน
แบบสํารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (ครั้ง
ที่ 1) 

 คน 61 12,420             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

10. การประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงเว็บไซต์และ
จัดทําข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 คน 61 8,600             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

11. สรุปผลการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 

 คน 18 4,620             กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น  รวม 
    

100,000 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564   ถึง 30 กันยายน 2565 
 
7. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 
  1. ได้แนวทางการดําเนินงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
          2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้มีการพัฒนากลไกลและ
กระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
        3. มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จริยธรรม คิด
ดี ทําดี มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม
นําไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
          4. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีทัศนคติท่ีดี ต่อการดําเนินโครงการเขตสุจริต  
          5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 มีคะแนนเพ่ิมสูงข้ึน 
 

9. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีพฤติกรรมยึดม่ัน 
ความซ่ือสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา/สํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รวมท้ังส้ิน 100,000  

เป้าหมายท่ี 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100,000  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 50 คะแนน 
ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการดําเนินงานท่ี 1 : ปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสํานึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต  กลุ่มพัฒนาฯ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  กลุ่มพัฒนาฯ 
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100,000  
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  (ITA) ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8,960 
กลุ่มพัฒนาฯ 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท้ังระบบ     
มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

8,960 
กลุ่มพัฒนาฯ 

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทํามาตร 
การป้องกันการทุจริต 

9,200 
กลุ่มพัฒนาฯ 

4.การประชุมคณะทํางาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 8,600 กลุ่มพัฒนาฯ 
5.การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 12,420 กลุ่มพัฒนาฯ 
6.การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 5,200 กลุ่มพัฒนาฯ 
7.การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินแบบ
สํารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (ครั้งท่ี 1) 

12,420 
กลุ่มพัฒนาฯ 

8.การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือทําความเข้าใจในการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

8,600 กลุ่มพัฒนาฯ 

9.การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินแบบ
สํารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (ครั้งท่ี 1) 

12,420 กลุ่มพัฒนาฯ 

10.การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และจัดทําข้อมูล 8,600 กลุ่มพัฒนาฯ 
11.สรุปผลการเตรียมการประเมิน ITA 4,620 กลุ่มพัฒนาฯ 

รวมท้ังสื้น 100,000  
 

 
      
 
โครงการ           เสริมสรา้งคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                                   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ผู้เสนอแผนปฎิบัติการ 

(นายบวร เทศารินทร์) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 

ผู้เห็นแผนปฎิบัติการ 

    (นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง)                         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  ผอ.กลุ่มพัฒนาครู ฯ 
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โครงการ            เสริมสรา้งคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมายท่ี 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
          ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด 
          การศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน   บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง 
                                         คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) 

กลยุทธ์    ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ลักษณะโครงการ       � ใหม่   � ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง 
                                          และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน   ๒๕๖5   
________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)        
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)”       
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  
 

จากการท่ี สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ทําข้อตกลง
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือประสานความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกให้แก่
เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให้ความสําคัญกับการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 
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 ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือ
พัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
จึงเห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง ๓ 
ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนากลไกลและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 ๒.๓ เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทําดี มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนําไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนของ
บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 ๒.๔ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีทัศนคติท่ีดี ต่อการดําเนิน
โครงการเขตสุจริต  

๓. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๑. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สูงข้ึน 

๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีพฤติกรรมตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๔.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐  
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 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

๑.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

๒.)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.) บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๔.)ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคากร 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒  (ITA) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จํานวน ๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

๑๐ พ.ย. 256๔ น.ส.โสภิตวลัย  
เบ้าทอง  และคณะ 

กิจกรรมท่ี ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการทํางานของ
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒  ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในใน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

           ๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท้ังระบบ มีคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
จํานวน ๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

           

 

 

 

๑๙ ม.ค. 256๕ 

 

 

 

น.ส.โสภิตวลัย  
เบ้าทอง  และคณะ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

            ๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทํามาตรการป้องกัน
การทุจริต จํานวน ๔๐ คน เวลา ๒ วัน 

         ๒.๓ การประชุมคณะทํางาน จัดทํารายงานผลการ
ดํา เนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  จํ านวน ๓๕ คน  
เวลา ๒ วัน 

๑๓ - ๑๔ มี.ค. 256๕ 

 

 

๑๙ – 2๐ มี.ค. 256๕ 

 

กิจกรรมท่ี ๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตามรูปแบบ SMART to YST2 เพ่ือยกระดับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   

     ๓.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จํานวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน 

     ๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จํานวน ๔๐ คน 
เวลา ๑ วัน 

     ๓.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินแบบสํารวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน (ครั้ง
ท่ี ๑) 

    ๓.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือทําความเข้าใจ
ในการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวน ๓4 คน 
เวลา ๒ วัน 

    ๓.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทําความเข้าใจในการ
ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๖๑ คน 
เวลา ๒ วัน (ครั้งท่ี ๒) 

    

 

 

 

๒๒ – ๒๓ พ.ค. 256๕ 

 

๓๑ พ.ค. 256๕ 

 

๕ - ๖ มิ.ย. 256๕ 

 

 
 

17 – 18  มิ.ย. 256๕ 

 

21 – 22 มิ.ย. 256๕ 

 

 

น.ส.โสภิตวลัย  
เบ้าทอง  และคณะ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

     ๓.๖ การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และจัดทํา
ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
จํานวน ๓๕ คน เวลา ๒ วัน 

   ๓.๗  สรุปผลการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จํานวน 18 คน เวลา ๑ วัน 

๒๓ – 30 มิ.ย. 256๕ 

 

 

1 ก.ค. 256๕ 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ   
3. เสนอแผนเพ่ือขออนุมัติจาก สพฐ.  
4. จัดทําโครงการรองรับการใช้งบประมาณตามท่ี สพฐ. อนุมัติ  
5. ดําเนินกิจกรรม 
6. สพท. กํากับติดตามการดําเนินงานตามท่ีกําหนด  
7. สรุปรายงานผลการดําเนินการต่อ สพฐ.  

5. งบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕65 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  (ITA) ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน 
๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

  8,960   
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๒ กิจกรรมท่ี ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ
ทํางานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

           ๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท้ัง
ระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน จํานวน 
๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

          ๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทํา
มาตรการป้องกันการทุจริต  
จํานวน ๔๐ คน เวลา ๒ วัน 

           ๒.๓ การประชุมคณะทํางาน จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  
จํานวน ๓๕ คน เวลา ๒ วัน 

   

 

 

๘,9๖0 

 

 

๙,๒00 

 

 

๘,600 

  

๓ กิจกรรมท่ี ๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามรูปแบบ SMART to 
YST2 เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒   

     ๓.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
จํานวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน     

   

 

 

 

12,420 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     ๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
จํานวน ๔๐ คน เวลา ๑ วัน 

     ๓.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินแบบ
สํารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวน ๖๑ คน 
เวลา ๒ วัน (ครั้งท่ี ๑) 

    ๓.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือทํา
ความเข้าใจในการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จํานวน ๓๔ คน เวลา ๒ วัน 

    ๓.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทําความเข้าใจใน
การดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
จํานวน ๖๑ คน  เวลา ๒ วัน (ครั้งท่ี ๒) 

   ๓.๖ การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และ
จัดทําข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒   
จํานวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน 

   ๓.๗  สรุปผลการเตรียมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
จํานวน ๑๘ คน เวลา ๑ วัน 

  ๕,200 

 

 

12,420 

 

 

8,600 

 

12,420 

 

8,600 

 

 

 

4,620 

  

รวมท้ังส้ิน  100,000   
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6.ดัชนีความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือท่ีใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   

     1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ร้อยละ 100 

สังเกต สํารวจ 
สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินสภาพจริง 

แบบตรวจสอบ แบบสังเกต  
สํารวจ สอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึก
ข้อมูล 

     2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๑๐๐ 

      ๓. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 

     ๔. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐ 

6.2  เชิงคุณภาพ สังเกต สํารวจ 
สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินสภาพจริง 

แบบตรวจสอบ แบบสังเกต  
สํารวจ สอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึก
ข้อมูล 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถดําเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

        ๗.๑ ได้แนวทางการดําเนินงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
        ๗.๒ บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้มีการพัฒนากลไกลและ
กระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
        ๗.๓ มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จริยธรรม    
คิดดี ทําดี มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น
รูปธรรมนําไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ 
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         ๗.๔ บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีทัศนคติท่ีดี ต่อการดําเนินโครงการ
เขตสุจริต  
         ๗.๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีคะแนนเพ่ิมสูงข้ึน 

     

       ผู้เสนอโครงการ  

(  นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง  )          
                           ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                      

   

            ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (  นายอาวุธ     ทองบุ  )               
                   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ 

 

 

 ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายบวร  เทศารินทร์)               
                           ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 
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ภาคผนวก 
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การประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เสนอผู้บริหารประชุมจัดทําแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียง 
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คณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียง 
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รูปภาพประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห์ความเส่ียง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห์ความเส่ียง 
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 
 นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นายอาวุธ   ทองบุ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 ว่าที่ ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

คณะท างาน 
 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ลูกจ้างชั่วคราว 
  

ออกแบบ/จัดท ารูปเล่ม 
 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


