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คำนำ 
 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564)  ดำเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นไปตาม
แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก 
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบ ปราม
การทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ
คำสั่งที่เกี ่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด            
เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ  

ในปัจจุบัน  การทุจริตส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิต ิรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง  ไม่ซับซ้อน อาท ิการรับสินบน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การ
ทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างรัฐบาลได้
ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ข้อ 10.5  ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ  การจัดซื้อจัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ 3 
(2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต  
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น   ใน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ  โดยให้
ประชาชนมีบทบาทสำคัญ  ในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม สร้าง
ระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ  ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผล
จากสถานการณ์การทุจริต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิด  ในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องสามารถตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์  การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง  ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วม ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่  การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  ให้
รัฐสภาและสาธารณชน  ได้รับทราบ ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล คณะรัฐมนตรี   มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื ่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ 
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การทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายใน  และต่างประเทศ  สำนักงาน 
ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึ งถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู ่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เปรียบเสมือน
กรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ 
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  บัดนี้ 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปผลการ
ดำเนินงาน วิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาและเพื่อนำไปสู่กรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
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บทท่ี 2  
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรอ้ยเอ็ด เขต 1 เนน้บริหำรจดักำรศึกษำเพื่อ ประโยชนส์ุข

ของผูร้บับริกำร (Customer) และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในกำรจดักำรศึกษำ (Stakeholder) มุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิต่อภำรกิจของ

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใชแ้ผนพฒันำกำรศึกษำข ัน้พื้นฐำน เป็น เครื่องมือขบัเคลื่อนทิศทำงกำรบริหำรจดั

กำรศึกษำ ก ำหนดโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนภำยในสำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อก ำกบัดูแลตนเองอย่ำงเป็นระบบใหญ่  

(Meta-system) ระบบเชงิซอ้น (Complex system) แต่ละระบบมรีะบบย่อย (Sub-System) ประกอบดว้ย  

           1. คณะผ ู ้บร ิหารสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา  (Steering Committee) ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ 
8 กลุ่ม  1 หน่วย  

           2. คณะขับเคล ื ่อนภารกิจ  (Working Team) ประกอบด้วย รองผ ู ้อำนวยการสำนักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการศึกษา
ในแต่ละกลุ่มภารกิจ  

            3. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ในสังกัด จานวน 22 เครือข่าย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยประธานกลุ่มเครือข่าย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคล บริหารและจัด
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ ยึดมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   และสถานศึกษาใน
สังกัด จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนภายใต้
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ (Strategics)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา  
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก  
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า  “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ  ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน”  และ “วัฒนธรรม”  ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้  

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี  
3 เครื่องมือ ได้แก่  

1) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based)  
2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal)  
3) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External)  

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก  
เพื ่อเป็นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ  
ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 
ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั ่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 

คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร 

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ 

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ 

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ  

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
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(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่ 

เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 
 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

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

หลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน ที่ทำหน้าที่ใน
การกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย

ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการ

ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวม ในทุกระดับ 

1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ

กระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 

2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 

2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 

2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ

ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ

ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการ

ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใน

ทุกระดับ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 

4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม

ทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 

Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ

การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน

ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป

ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองใน

การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้

ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกำหนดให้

นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง 

1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ

พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 

เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 

2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 

และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน

กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ

สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน

การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 

ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 

และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 

 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 

งบประมาณด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 

ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 

นิติบุคคล 

5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 

 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ

กำกับดูแลและควบคุมการ

ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้

แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 

และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 

6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 

ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของ

พรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3จึง

ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งป้องกันการทุจริตตลอด

กระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 

Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)ขั้นการนำ

นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูล

กลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน

โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  จะมุ ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ

ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดี

การทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความ

ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่
ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูร
ณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมกีล
ยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

ประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  2565 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสงัคม  
ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคม  ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่
ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการตามกล
ยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการ
ของส่วนราชการต่อไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

บุคลากรทุก
ระดับมี
จิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน ์

ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่
การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และกำหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนด
นโยบาย 

- การประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

- การประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 

- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ 
เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต 

1. ร้อยละของ
ความ สำเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

 

2. สร้างจิตสำนึก
ที่ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริต ให้ดำรงตน
อย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

2.1 จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์
รัปชัน"  

2. ร้อยละของ
จำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการทุจริต 

10,000 

3. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดำเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การ
กระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน"  

 

 

3. ร้อยละของ
จำนวนบุคลากร
เป้าหมายมี
ความตระหนัก 

และปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

30,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. ส่งเสริมการ
สร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพ่ือ
สาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่" 

 

 

 

4. ร้อยละของ
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

10,000 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้

1. พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
   1.1 การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
  1.2  การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ประจำปี 
2565 

1. ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรม 

และความโปร่งใส
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 

20,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) 
 ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น 

      1.3  การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ    

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปี 2565 

 

 

 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2565 

 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่า
งาน ด้านการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 

หน้าที่ และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 

การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการต่อต้านการทุจริต 

- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต จัดจ้างพิมพ์คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. จำนวนรูปแบบ
การ
ประชาสัมพันธ์ 

ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู้ 

20,000 

4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ 

กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

4. การจัดทำและดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดย
การ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 

 

4. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสาร            
เพ่ือต่อต้าน 

การทุจริต(ช่องทาง/ 

การนำเสนอข้อมูล) 

10,000 

 
 
 
 



24 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. การจดัทำ
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ของ
สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประจำปี 
2565 
 
 

 หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 
ประจำปี 
2565 

สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการ
ประเมิน 
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การ
ดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
เพื่อผลักดัน
ให้ดัชนี
ภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของ

ประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

 
 
 
 

 

         

นางยุภาพิน  ทึนหาร 
และคณะ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

2. กิจกรรม
ประกาศ
เจตนารมณ/์
กำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน                                                          
 

1. ร้อยละ 80 
ของความสำเรจ็    
ในการปฏิบัต ิ

งานตามเจตจำนง 
การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติและการ
ปฏิบัติตาม 
นโยบายคณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำนึก 
และพฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

         

นางย ุภาพิน  
ทึนหาร และ
คณะ 

3. ปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึก
และค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
1) จัดเสวนา 
"เขตสุจรติ 
 ไม่คิดคอร ์
รัปชัน"  
 

    ร้อยละ 80 
ของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำนึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม  
สู่การเป็น บุคคล
ต้นแบบ 

 

         

นางย ุภาพิน  
ทึนหาร และ
คณะ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ผู้รับ            
ผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

 

4. ปรับฐาน
ความคิด
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
1) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
"การกระทำท่ี
ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน"  
2) การสร้าง
ความรับรู้ 
เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับ
ข้าราชการ 
ใหม่ และ 
ศึกษาดูงาน  
2 วัน 1 คืน 
 
 
 

   ร้อยละ 80 
ของจำนวน
บุคลากร
เป้าหมายมี
ความ
ตระหนัก 
และปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทาง
เรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

 

         

นางยุภาพิน  
ทึนหาร และ
คณะ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

 

5. ส่งเสริม
กิจกรรมทำ
ความดี เพื่อ
สาธารณะ 
แบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว 
โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย 
สุจรติ จิต
สาธารณะ 
4.1การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมไป
ประยุกต์ ใช้ใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี" 
 

 ร้อยละ 80 
ของจำนวน
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

 

         

นางยุภาพิน  ทึน
หาร และคณะ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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.พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐาน 
การประเมิน
ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
1) การเข้ารับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดำเนิน 
งานของ
สำนักงานเขต
พื้นที่การ 
ศึกษา(ITA) 
2)  การ
ประชุมเตรียม
ความพร้อม
การตอบแบบ
สำรวจหลัก 
ฐานเชิง
ประจักษ์
ประจำป2ี56
5 3)  การ
ประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยการ
ประเมิน
คุณธรรม 
และความ
โปร่งใสของ
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) 

สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการ
ประเมิน 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
เพื่อผลักดัน
ให้ดัชนี
ภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของ

ประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

 

         

นางยุภาพิน  ทึนหาร และ
คณะ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

7. สรา้งสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการ
ต่อต้าน 
การทุจริต 
-  จัดจ้างพิมพ์
คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
- โรลอัพ 
- โปสเตอร์  
- สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์  
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
- วารสาร 
ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่าปี 
2565 

 จำนวน
รูปแบบ 
การประชา 
สัมพันธ์ 
ในด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้าง
การรับรู ้

เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้
เกิดความ
เชื่อมั่นใน
กระบวนการ
ท่างาน ด้าน
การป้องกัน
และต่อต้าน
การทุจริต 

 

         

น า ง ยุ
ภาพิน  ทึน
หาร และ
คณะ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

8. การจดัทำ       
และดำเนินการ           
ตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์           
โดยการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้รับบริการ          
และผูม้ีส่วนได้
เสีย 

 

  ร้อยละ 
80 มคีวาม
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ต่อระบบ
บริหาร
จัดการงาน
สื่อสารเพื่อ
ต่อต้าน 

การทุจริต 
(ช่องทาง/ 

การนำเสนอ
ข้อมูล) 

เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้
เกิดความ
เชื่อมั่นใน
กระบวนการ
ท่างาน ด้าน
การป้องกัน
และต่อต้าน
การทุจริต 

 

         

น า งย ุ ภ า พิ น  
ท ึนหาร และ
คณะ 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม 

การทุจริต  

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตจำนง/กำหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

 นางยุภาพิน  ทึนหาร  

2.กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต 
- กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

10,000 นางยุภาพิน  ทึนหาร  

3.กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม ่

30,000 นางยุภาพิน  ทึนหาร 

4. กิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่" 

10,000 นางยุภาพิน  ทึนหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการ

ทุจริตเชิงรุก 

5.กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
   - การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบสำรวจ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ประจำปี 2563 

- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการ
ทุจริต  

  

โครงการ/กิจกรรม งบ ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 6.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2565 

10,000 นางยุภาพิน  ทึนหาร 
นางสาวนิษชนก           

อินอุ่นโชต ิ
7.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต จัดจ้างพิมพ์
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ “สพท.ยุค
ใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero Corruption” 
-  โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
-  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) จัดจ้างพิมพ์คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซอ้น 

2,0000 

 รวมทั้งสิ้น 100,000  
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ส่วนที ่4  
ผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กิจกรรมประกาศเจตจำนง/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นแนวทางให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงเจตจำนงที่มุงมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และ
ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 76 คน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  และร่วมศึกษาดูงาน  บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส สามารถนำความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตหินา้ที่  
ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีลำดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นไปตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายเปรียบเทียบในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ลำดับที่ 101  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  94.48 

1. เปรียบเทียบคะแนนการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2564 พบว่า  
- ปีงบประมาณ 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.43 
- ปีงบประมาณ 2559 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.67 
- ปีงบประมาณ 2560 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.24 

    - ปีงบประมาณ 2561 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.91   
   - ปีงบประมาณ 2562 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.79 

- ปีงบประมาณ 2563 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.03 
- ปีงบประมาณ 2564 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.48 
 

คะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 และ 2564  พัฒนาการเพิ่มขึ้น  8.45 
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2. สรุปคะแนน ITA Online รายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัดในการประเมิน  
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 75.43 - - 

2559 68.67 ลดลง -6.76  

2560 94.24 เพ่ิมข้ึน +25.57  

2561 71.91 ลดลง -22.33  

2562 83.79 เพ่ิมข้ึน +11.88 

2563 86.03 เพ่ิมข้ึน +2.24 

2564 94.48 เพ่ิมข้ึน +8.45 

3. ผลคะแนนการประเมิน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด
ที ่

ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน 
ปีงบประมาณ 

2563 

คะแนน 
ปีงบประมาณ 

2564 

ระดับ
ปีงบประมาณ 

2564 

หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.81 99.09 Excellence ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 99.05 97.07 Excellence ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 99.69 99.07 Excellence ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินขงทางราชการ 99.52 97.80 Excellence ผ่าน 

5 การแก้ปัญหาการทุจริต 99.66 98.94 Excellence ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 99.52 99.51 Excellence ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.24 98.39 Excellence ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 97.86 97.90 Excellence ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78 83.14 Good ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 93.75 Very Good ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
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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 

 



36 
 

บทที ่5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการดำเนินการ  

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สรุปผล  ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2565  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  
กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื ่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"  กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่ กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมทำความด ีเพ่ือสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่" 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โครงการยกระดับ
การทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะ  ร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2565  

 
 ผลการใช้จ่ายงบบประมาณ 
 

การดำเนินงานมีการกำหนดกิจกรรม  ดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕    
2.  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/มาตรการการปองกัน

การทุจริต    
3.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

และการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไชต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
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ผลการใช้จ่ายงบบประมาณ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ การด าเนินการ 

 

๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

 
๔,๔๒๐ 

 
ดำเนินการแล้ว 

๒ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงาน/มาตรการการปองกันการทุจริต    
- - 

๓ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จำนวน ๖๖ คน ๑ วัน 

 
16,420 

 
ดำเนินการแล้ว 

 
๔ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไชต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
วันที่ ๑  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใส สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  (สพม.อุ
บุลราชธานี) 
วันที่ ๒  ปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไชต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
 
 

48,800 

 
 
 

ดำเนินการแล้ว 
 
 

 

๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

2,000 ดำเนินการแล้ว 
 

๖ ค่าเอกสารและวัสดุ 10,000 ดำเนินการแล้ว 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 
 เนื่องจากสถาณการณ์โรคระบาดโควิด 19  กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถจัดได้ครบทุกกิจกำรรมย่อย 
เนื่องจากมีบุคลากรบางท่านติดเชื้อ 
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ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  
 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

4. จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และแต่งตั้งผู้รับผิดดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ   
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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