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ค าน า 

 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓  ภายใต้แนวทางหลัก   ๓ แนวทาง  ประกอบด้วย  ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  
คือ ส่วนที่ ๑ บทน า  น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริต  บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต   
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน   ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (ITA) ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ  ดังกล่าว  ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน  และข้อมูลชื่อโครงการ  ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ จนส าเร็จ  
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ 
นโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  
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โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

  ความเป็นมา  

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ในทุกมิติ  รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น  การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง   รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและ
ในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น 
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น ใน
คุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ 
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้าง
ระบบและ กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง  โดยยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์  การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับ
จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่ 
การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์  ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน  ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตที่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม  เพ่ือให้เข้า
มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ  การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ 
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ
สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
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การต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล   คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซ่ึงก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทจุริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ 
ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปราม
การทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ จากทั้งภายในและต่างประเทศ   ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ไดก้ าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุ จริต และประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๗๙) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  จึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทางใน 
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ  
อันจะ ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง   
  

  

  

  

  

 

 

 
 



๖  
  

  
ข้อมูลของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  มีพ้ืนที่บริการ จ านวน เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด  ได้แก่ ชุมชน
สามัคคี ชุมชนศรีสวัสดิ์  ชุมชนส่องเหนือ  ชุมชนส่องใต้  ชุมชนนาควิชัย  ชุมชนโพธิ์ศรี  ชุมชนเครือวัลย์  ชุมชน
มหาชัย  ชุมชนธัญญาวาส   ชมุชนอภิสิทธิ์  ชุมชนปัจฉิมทัศน์  ชุมชนบ้านแมด  ชุมชนศรีมหาสารคาม  
ชุมชนตักสิลา ชุมชนอุทัยทิศ 
 

    

  

   

 

 

 

 

เขตพื้นท่ีบริการ 



๗  
  

  
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  

ข้อมูลนักเรียน  เทอม ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   
๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ช้ัน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้อง ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ - - -  

อนุบาล ๒ ๕๑    ๔๖ ๙๗ ๕ 

อนุบาล ๓ ๕๔ ๖๔ ๑๑๘ ๕ 

รวมอนุบาล ๑๐๔ ๑๑๐ ๒๑๔ ๑๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๗   ๑๑๒ ๒๑๙ ๖ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๐  ๑๒๕ ๒๕๕ ๘ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓๑ ๑๓๕ ๒๖๖ ๘ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๓ ๑๒๔ ๒๖๗ ๘ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๕๙ ๑๘๐ ๓๓๙ ๘ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๔๘ ๑๘๕ ๓๓๓ ๙ 

รวมประถมศึกษา     

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - - -  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ - - -  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ - - -  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น - - -  

รวม ๙๒๒ ๙๗๑ ๑๘๙๓ ๕๗ 

 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๑  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตและเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนา
นวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่มด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๘  
  

  
เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกมิติ 
ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้
จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)   
  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้  

๑.  ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)   
๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)     
๕.  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)   

   เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)    
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่  

๑. แบบส ำรวจหลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(แบบส ำรวจ Evidence – Based)   

๒. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)    ๓) แบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External)  คะแนนภาพรวมของโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม  ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  

 พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ แสดงดังนี้  

หน่วยงาน  
 ผลคะแนน ITA    

ปี ๖๐  ปี ๖๑  ปี ๖๒  ปี ๖๓  
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม           
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   ๘๙.๒๘  ๙๐.๐๔   ๙๑.๐๑๔ ๙๒.๑๖๒ 

  คะแนนรายดัชนีของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม รายดัชนี เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ แสดง
รายละเอียดดังนี้  
 

 



๙  
  

  

หน่วยงาน  
คะแนน ITA  
ภาพรวม  

ดัชนีที่ ๑  ดัชนีที่ ๒  ดัชนีที่ ๓  ดัชนีที่ ๔  ดัชนีที่ ๕  

ปี ๖๐  ปี ๖๑  ปี ๖๐  ปี ๖๑  ปี ๖๐  ปี ๖๑  ปี ๖๐  ปี ๖๑  ปี ๖๐  ปี ๖๑  ปี ๖๐  ปี ๖๑  
โรงเรียนหลัก
เมือง
มหาสารคาม       

๙๑.๐๑๔ ๙๒.๑๖๒ ๙๑.๓๒ ๙๒.๔๕ ๙๐.๖๕  ๙๑.๗๘ ๙๐.๒๙ ๙๑.๓๓ ๙๐.๔๘ ๙๑.๕๘ ๙๒.๓๓ ๙๓.๖๗ 

  จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ พบว่า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   ได้คะแนนการประเมินใน
ดัชนีที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่  และด้านการจัดการเรื่อง ร้องเรียนต่ า
กว่าร้อยละ ๘๑ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑  มีจุดบกพร่องใน 
เรื่องการปฏิบัติงานตามหน้าที่  และการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 ๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง  
  ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะที่ ๓ และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๓  ต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐  
  

  
ส่วนที่ ๒  

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี   
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก  
เพ่ือเป็นกรอบ การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนี้  
 ๑. ด้านความม่ันคง  
   (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
  (๒) กลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน ใน
กระบวนการยุติธรรม  
(๓) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  

๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๘) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า   
(๙) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย

ย่อย สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(๑๐) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  



๑๑  
  

  
(๑๑) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมือง ศูนย์กลางความเจริญ   
(๑๒) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา   
(๑๓) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริม ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ   
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
  (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง   
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี   
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม   
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน   
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๑)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
  (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ   
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด การภาครัฐ  
  (๑)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม   
  (๒)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ   
(๓)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ   
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล   
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ   



๑๒  
  

  
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
พันธกิจ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและ 

ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เป้าประสงค์

เชิงยทธุศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

วัตถุประสงค์หลัก  

๑)  สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  

     ๓)  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลัก ธรรมาภิบาล  
     ๔)  การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือ จากประชาชน  
     ๕)  ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์หลัก  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทน 

ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทน ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และความเสียสละ เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ  

  
  

 
 

  



๑๓  
  

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือ ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือต้านทุจริต  

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี  
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร 
วิชาชีพ  
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม  

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต  

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การเรียนการสอนในทุกระดับ  
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต  

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ 
จรยิธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลกดดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม  
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล  
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน 

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติ มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอัน



๑๔  
  

  
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
สนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล มีการน าเจตจ านงทาง
การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับ เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง การเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ต่อสาธารณชน  

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจรติต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง ทาง
การเมือง  
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง ของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม มาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
รัฐในทุกระดับ  

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ เจ้าหน้าที่
รัฐโดยประชาชน  
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง และ
เจ้าหน้าทีร่ัฐ  

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ก าหนด
กลยุทธ์และมาตรการ ส าหรับ
เจตจ านงในการต่อต้าน การทุจริต  

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการ
ปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น  
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต  
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน  

๔. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณ
ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน 
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม ๔.๒ จัดท า
แผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน ต่อต้านการ
ทุจริตส าหรับ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ นิติ
บุคคล  



๑๕  
  

  
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น  ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ ภาค

ประชาชน  

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ ก ากับดูแล
และควบคุมการ ด าเนินงานตาม
เจตจ านงทาง การเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้ แสดงไว้ต่อสาธารณะ  

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย และ
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต   ใน
แต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ “สกัดกั้นการทุจริต  เชิงนโยบาย”  
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน  ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิด จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบายของพรรค การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  จึงได้ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุง่ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy  
Feedback)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖  
  

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด 
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน  
ธรรมาภิบาล  

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator 
(PRI) ๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความ รับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง  
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง        
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร  
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ๑.๑๒ 
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  

๒. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback)  

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย  

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ  
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ  

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต เชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส และไร้การ
ทุจริต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  



๑๗  
  

  
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก”  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้

มีความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัย ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต  

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต ในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา มีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน การ
ทุจริต  

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต  

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 ๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไป 
สู่การปฏิบัติ  

๓. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด 
ปัญหาการทุจริต  

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต (ก าหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ)  

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม  
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing  
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน  

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  



๑๘  
  

  
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย  

๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล  

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเปน็ ตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม หลัก
ธรรมาภิบาล  
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง  

๗. พัฒนาสมรรถนะและ  
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน การ
ทุจริต  

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล  
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน การ
ทุจริต  

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United  
Nations Convention against  
Corruption : UNCAC)  

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต ๘.๒ 
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ การ
ป้องกันการทุจริต  
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การ
ทุจริต  

  
ยุทธศาสตร์ที๕่ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)     
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก   
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  

  
  
  



๑๙  
  

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ “ปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ  

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน การ
ทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความ
เคลื่อนไหวและความ ถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต  
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต  

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ 
ปราบปรามการทุจริตที่มี ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต  
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต ๓.๔ 
การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ต้น
สังกัด  

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ การ
ทุจริต  
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม การ
ทุจริตให้เป็น ไปตามมาตรฐานสากล  
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว 
กรองในการปราบปราม การ
ทุจริต  

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต ๕.๓ 
การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต  



๒๐  
  

  
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส  

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ “ปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปราม  
การทุจริต  

๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต  
๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี  

๗. พัฒนาสมรรถนะและ องค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต  

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต  

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบและ 
ตระหนักถึงโทษของการกระท า 
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด  

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง ในการเผยแพร่ 
เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน อย่างกว้างขวาง  

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ  

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี ทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป  

     
  
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการการยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน
และวิธีการส ารวจตาม แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่  
 
 
 
 
 



๒๑  
  

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ ของประเทศไทย”  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. ศึกษา และก ากับติดตาม การ
ยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต
(Corruption Perceptions 
Index :CPI)  ของประเทศไทย  

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม แต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต
ของประเทศ (CPI)  
๑.๓ เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศ (CPI)  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ ของประเทศไทย”  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์  
 ๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

๒. บูรณาการเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี การรับรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย  

๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕) 
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ ประเทศ  
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  

  
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี พล

เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์  ที่ ๒๑  
กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา 
ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามา หากินและการด ารงชีวิตได้
แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง ของความ
ขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ี 
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่
อาจใช้กลไก เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขอ
อนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลย
สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและ
เหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือ
รายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวก
หรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี นโยบาย ดังนี้  
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๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ

ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และ ตามท่ีกฎหมายเอื้อให้
สามารถด าเนินการได้  

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการ ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน เป็นส าคัญ  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก  
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไมจ่ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
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แห่งชาติและเป็น เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงานของรัฐ และ เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัด
ฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการ  

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและ ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น 
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ นายธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ  
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ 
เจริญ เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียด
การโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ  ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา 
เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า  ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
(๑)  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด  
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ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน  
  
พันธกิจ :     
  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
  ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ๔. พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัย การศึกษาค้นคว้า
รักการอ่านอย่างยั่งยืน 
 ๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
  
 เป้าประสงค์ :   เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

  
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ :   
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ)  
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ)  
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้

ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้ 
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้
มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค



๒๕  
  

  
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนว
ทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด ความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ ต่อไป  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี 
จิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็น พลเมืองดี 
มีคุณธรรม  
จริยธรรม สู่การ
เป็น บุคคลต้นแบบ  

๑. การประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย
ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  
และก าหนด
นโยบาย คุณธรรม
และ ความโปร่งใส
ในการ ด่าเนินงาน  

๑. การประกาศ 
เจตนารมณ์/ก าหนด 
นโยบาย  
- การประกาศ
เจตจ านง การ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต  
- การประกาศ
นโยบาย คุณธรรม
และความ โปร่งใสใน
การ ด าเนินงาน  
- การออก/ติดตาม 
แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการให้และ
รับ ของขวัญ เพ่ือให้ 
บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม
นโยบายของ รัฐบาล 
และนโยบาย 
กระทรวง ในการ 
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต  

๑. ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ตาม
แนวทางปฏิบัติ  

-  

๒. สร้างจิตส านึก 
ที่ตัว บุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและ
ผลกระทบ  
ของการทุจริต 
ให้ ด ารงตน
อย่างมี ศักดิ์ศรี
และมี เกียรติภูมิ  

๒. ปลูกฝังและ
สร้าง จิตส านึก
และค่านิยม การ
ต่อต้านและไม่ทน 
ต่อการทุจริต - จัด
ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "เขต

๒. ร้อยละของ 
จ านวนปฏิบัติการมี
ความ ตระหนักรู้ 
และได้รับ การ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับ การทุจริต  

๒๐,๐๐๐  



๒๖  
  

  
สุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชั่น"  

๓. ปรับฐาน
ความคิด 
บุคลากรให้
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน  

๓. ปรับฐาน
ความคิด บุคลากร
ให้สามารถ แยก
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม - การ
ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "การ
กระท่า ที่ถือเป็น
เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" - การสร้าง
ความรับรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับ
ข้าราชการ ใหม่  

๓. ร้อยละของ
จ านวน บุคลากร
เป้าหมายมี ความ
ตระหนัก  
และปฏิบัติหน้าที่ให้ 
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

๑๐๐,๐๐๐  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๔. ส่งเสริมการ

สร้าง คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้าน 
การทุจริต  

๔. ส่งเสริมกิจกรรม
ท า ความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็น แก่ตัว 
โดยยึดหลัก พอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ  
  

๔. ร้อยละของ
จ านวน บุคลากรที่
ได้รับการ 
พฒันาความรู้
เกี่ยวกับ คุณธรรม
และจริยธรรม และ
สามารถน าความรู้ ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่  

-  

  
 



๒๗  
  

  
ยุทธศาสตร์ที๔่ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการก าหนดกลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
   

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.โรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคาม  
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ ด า 
เนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือสูง
กว่า เป้าหมาย 
เพ่ือ ผลักดันให้
ดัชนี ภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน  
(CPI) ของประเทศ 
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

๑. พัฒนาและ 
ยกระดับการ
ท างาน ให้
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใส
ในการ ด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน
ภาครัฐ  
(ITA)  

๑. พัฒนาเกณฑ์ 
มาตรฐานการ
ประเมิน ด้าน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน - การ
เข้ารับการ 
ประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใส  
การด าเนินงาน
ของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) - 
การประชุม
เตรียม ความ
พร้อมการตอบ 
แบบส ารวจ
หลักฐาน เชิง
ประจักษ์ 
ประจ าปี๒๕๖๒  
- การประชุมชี้แจงให้ 
ปฏิบัติตามแนว
ทางการ ประเมิน
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใสฯ  

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสของ โรงเรียน
หลักเมือง
มหาสารคาม 
การศึกษา (ITA)  

๓๐,๐๐๐  

๒. ขับเคลื่อน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกันและ 

๒. การจัดท า 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ 

๒. หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 
การทุจริต ประจ าปี 

-  



๒๘  
  

  
ปราบปรามการ
ทุจริต  

ทุจริตของโรงเรียน
หลักเมือง
มหาสารคาม
ส านักงานเขต 

๒๕๖๓ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 และประพฤติมิชอบ  

สู่การปฏิบัติ  
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี๒๕๖๒  

  

๒. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี ใน
องค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกัน
และ ต่อต้านการ
ทุจริต  

๓. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ 
ดา เนินงาน ใน
ด้าน การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต  

๓. สร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์  
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย  
น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งใน
การต่อต้าน การ
ทุจริต  
- สื่อประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการ 
ทุจริต  
- โรลอัพขนาด  
๓ x ๕ เมตร ภายใต้
หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่ 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
Zero  
Corruption”  

๓. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน
การ  
ทุจริต เพ่ือสร้างการ
รับรู้  

-  

๔. พัฒนารูปแบบ  
วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และช่องทาง
ให้เหมาะสม 
สอดคล้อง กับความ
ต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 
ระดับ  

๔. ศึกษาดูงาน
โรงเรียน สุจริต
ต้นแบบ  

๔. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อระบบ
บริหารจัดการ งาน
สื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล)  

๓๐,๐๐๐  

  



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

                                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมการประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

          กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
  
  
 



 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑                ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

ยุทธศาสตร์ที่๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต  

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน  

-  กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป  

  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

-    

  - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย  ๒๐,๐๐๐  ICTและกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

  - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดท าข้อมูล ITA  ๒๐,๐๐๐  ICTและ
อ านวยการ  

ยุทธศาสตร์ที่๔  พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก  

โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

๒๐,๐๐๐  กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

  - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ      
  - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     
  - การจัดท ามาตรการให้ผู้มรส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม     
  - การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     
  - การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     
  - การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน     



 

  - การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

    

  - การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ     
  - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     
  โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน  ๓๐,๐๐๐  กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                            ๒๘ 
  

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม (ต่อ)  
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตระยะที่ ๓   
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

โครงการ/กิจกรรม  

 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

ยุทธศาสตร์ที่๔  พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก  

โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ   ๓๐,๐๐๐  กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป  

  รวมทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐    

 
    ลงชื่อ.......................... .........ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                      ลงชื่อ                                  เห็นชอบแผนปฏิบัติการ       
           ( นายนรินทร์  ศรีสารคาม )                                                                ( นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ ) 
ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป                   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
  
                              ลงชื่อ.................... ................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ  

        ( นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์ )    
                                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมือมหาสารคาม 
                                                   



 

ความเชื่อมโยง ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  โรงเรียน...........................................  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓   

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ 

๑  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   

“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   

“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   

“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ 
ปราบปรามการทุจริต”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   

“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย” แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต   

โรงเรียน...........................................ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

โครงการ/กิจกรรม  

๑. การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย  

๒. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ๓. 

ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๔. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  

โครงการ/กิจกรรม  

๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน ๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประจ าปี๒๕๖๒  

3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น

ให้ ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  

4. ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ  


