
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

รายงานการก ากบัติดตาม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัปราบปรามการทจุริต 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2564)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 

ส านกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันทุจริต รายไตรมาส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มถิุนายน 2564) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด ำเนินกำรแล้ว 

1. กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้
ในกำรป้องกันกำรทุจริต โปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน 

- กำรประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  - กำรประกำศนโยบำยคุณธรรมและโปร่ ง ใสในกำร
ด ำเนินงำน 

-  
 
 

 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

2. กิจกรรมปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระท ำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

12,000   
 

กลุ่มนิเทศฯ 

3.กิจกรรมกำรประเมิน ITA 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 

138,000   
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 

 3,300    

 - กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) 

 34,620   
 

กลุ่มนิเทศฯ 

- ศึกษำดูงำน  100,000   กลุ่มนิเทศฯ 

 
 

     



 
 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด ำเนินกำรแล้ว 

4.ขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
สำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

-  กำรจัดท ำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ -   
 

กลุ่มนิเทศฯ 

-  กำรจัดท ำมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -   
 

 

-  กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง -   
 

 

-  กำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต -   
 

 

 -  กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน -   
 

 

 -  กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชนส์่วน
ตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 

-   
 

 

 -  กำรจัดท ำมำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ -   
 

 

5.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2564  

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2564 
 

-   
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการ

ทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 
ปลูกฝังวิธีด  

ปลุกจิตส านึกให้มี
วัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน 

- กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 

 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

12,080 กลุ่มนิเทศฯ 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระท ำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

  
 โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

137,920 กลุ่มนิเทศฯ 
 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
 3,300  

 - กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) 

 34,620  
 - ศึกษำดูงำน  100,000  
 -  กำรจัดท ำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ   
 -  กำรจัดท ำมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 -  กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
 -  กำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต   
 -  กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน   
 -  กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชนส์่วน

ตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 
  

 -  กำรจัดท ำมำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ   
 -  กำรจัดท ำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ   
 รวมทั้งสิ้น 150,000  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศมาตรการต่างๆ 
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til 'Udjtl'1~~ I'1TU'1fi'1I'llllJ ~U e11')'1lelU'IJ8'l~U f\ -u~ 'l1'LJ fl 1'j~611'U~llJ'1J 8'1U"i :;;'1l1'1l'Um "ibtJ I')b[:.JtI-U8lJ 61~ ~ ~
m "i~ I')mlJ (i)"i1'I1?l8Ubb61:;;U"i:;;b:W'Ue.J1:1m 'j UD-U~'11 'U bbl:1:;;'W"i:;;"il'1l fltl'j.a fl111~ 1 tlVlGlm n ru-n ua :;;15fll"i
U1V11'itl'11fll"iUl'UbiJ 8'1~~'\!'l.1'1. \!:J~~,;;) ~l.l'1 bu'UU'i:;; lt1'1lU?l'1J'1J8'1U':i~'1l1'1l'Ubb61:;;fl1"iUf\U~':il'1lfll':i~iJ.' ~
U'i:;; ~Vl5 Jll'V'l LtlI')fllllJ fllJ A 1 ua ~ bn I')e.J61G1lJflVlB~ eJ Jll 'i n 'ilm fI{:O~ {UU ~ n 1 'i uae ~~ ~1 'U1~ ~1'U b~ CJ, <II d.! '-l 'U

1'Ufll"i~\>lJ'Ul"i::;UUU1Vll"i~(1)fll'iJllf1~:O?l8I')flfiel'1tlUVlGlflO"i'ilJl11Ul61'1Jel'1fll"iU1V11"i~l')fll'iUl'UbiJeN~~
""

G'11Ufl'11'Ub'1J{i)~'LJ~fll'i~ fl'\~nU'i::;l1lJ~mjl'1Jel'Ubbn'U b'1J{i)(;)1 1~fl1llJG'11 r1rutlUfll':iU1V11'i'11'U~1 tJflruo'i"ilJ~ ,
uae fIllJ.Jl U ~ '11?l ernru lCJU 1 tI'Ul tI fl {~lJ'U \9l~ 1 'U~ l'U III 'i ~ '1b?l1lJ III 'iU1V11 'i'i 1'1lIII 'i bb~'U~'U~ ~

O'i'ilJll1Ul61 Lb!;'l~fll'i\J 8'1 tl'UU ':ilUU'illJ fll 'i'\ll'il~ \9l bb61::;U'i::;'\!'l'l~:W'1lelU1 'UJllfi {3j\9l1lJU'i ::;lJl!;'1'il~ CJo'i'ilJ

-Ul'il'1lfll'i'W!;'Ib18'U 'V'l.Y'1.\!:J~~\!:J LL!;'I::;U'i::;m!;'l'il~CJ'O";j'ilJbMCJltlUfll";juD-U~'11'Ub ~8Uel'1 tl'Ue.J!;'Iu'idCJ'lJU

~usHtJ'U'1J el'1-Ul'il'lJ fll ':i1'UG'111Jfl'11'Ub '1J\9l~'U~ fll':i~ m~lU':i::;l1lJ~ fl'\~l'1JtJ'Ubbn'U b'1J\9lbTlbb(;1d~ nlVl'U I')

m\9l"ifll"i n(;11n VI~ml'1"i::;uu1 \'mflU"i::;'lJ'l'IJ'UVl~eJ~~611'U1~~1'Ub~tJ b-UllJli1~l'U~rJl.J1 'Ufll"i (i\'lbUWll'U~
\9l~eJ(1)'J'U~ n 1 ':itJD-uin \9l1lJlJ1 \9l"in 1 ':i fl ~'lfl \~1'iJ11'1 'i:;UU 1~Jll fltJ ':i::;'1l1'1l'UbL"~~i1 ~1'U 1~~1'U b~ tJL-Ulll 1

i1~1'U "hll 1 'Ufl1 'i (i\'l LU'U ,HU1 'U'UllJ e:iu~Vll 'iVim ::;~U'1JtJ'1G'11Ufl'11'UL'1J \9l~'U~ fll 'i~ mnU'i:;l1ll~ fl'\~n~ ,
'1JEl'tmn'LJ b'1J~1bTl:;']'1"1JeJnlVl'Ul')lJl{i)"iIll'i n!;'lln Vl1eJfl1'il1.:n::;uu1~mflU'i:;;'1l1'1l'UVl1eJe:ii1~1'tA~~1'UL~CJ~
b-u llJ 1 i1~ 1 'U~ III 1 'U111"i(i\'1 bU 'U'11 'U11 '11:; U DU~'1l 'U\9l1ll II 1 \9l':i~ 1 'U'1JeJ'1VIU1 ~ ~1 Wi {U II eJU Vlll 1 CJ

1I')tJ'I1:;(i\'lbU'Ufll'i ~'1-d
(9), ~'1 b?l~lJ1 ~ m flU ':i:; '1l1'1l'UVl~El~i1 ~1'U 1~ ~1 'Ub~ tJ b-ifIII 1 i1~1 'U~llJ1 'Ufl l'i (i\'16'0 'U'1l 'U" -

(9).C9)flru::;m'ilJfl1'i~(1)\PlllJ ml'11?l8U U'i::;d:J'Ue.J61bL61::;UbVlY'1fll"i~fl'\~l(fl,{i),U.'U')

(9).\!:J~VI'i'lflrul~ eJl'}1 ~e)l'U1tJlll'ih'1b~tJ'U fI'i iilfl~lUbVlY'1fl1'U?l'1nl')~bfl'(;j,tJruElltJ'il'1lfll"i
'lI 'I 'I 'U 'IJ 'I

(9)';;) U"i:;;Ol'U~\>lJ'Ulf1rumV-lfl1'iiiln~l (9)(,")if'\'U~, "
(9),(,")i~U1V11"i fI"iLb~:;ufl611mVll'1fll"i~fl~1 1'U?l'1tll')

'U 'U'

\!:J, bb'U1V11'1fll'i~~1'U~lll 1~~i1~1'UbMtJ1-ifeJ'1{i11ll-if8 (9).C9)~'1 -UeJ (9).~ b-Ul~llJ1'Ufll"i'i:;(1)ll~
fIlllJfiI')11'1bLe.J'UIll'i(i\'lbU'Ufll'ioUb Vlf'\ ~I')mll {i)"il''il?leJULLu::;tJ'lnil'U[:.J!;'IIll'l (i\'lLU'U'll'U mllm'i::;'ll'U'1JeJ'1

Vlfln~ll'll'U 1wl'U~LMmoiieJ'1 Vl1eJe.J61U'i:;lCJ'1l'U1'Um'W'illl"1JeJ,w'1Am b'11'U'11'UUbVI1'1.,jl'U61'1b6'l1lllll'i~1'), .



fIl'j~m~n -ll'U'\.h~biJ'U~~ enuuIuin tJ 'll'U'iIl'<iJl'Hl.ll b~€J'U.fr'Ub1'Ub~€J'U 'l1'U'iIl'<iJl'jrul-.tr~6'I'j"J'l'U'\.h~:Wlru

'll'UeJ\?1"Jlril~--1b'uwil'U
g). ~ f1~ru~fIl"JiJ~l'U~l:W 1~bbl'1-l~--1V1~m:Ut1J'l.JrlrH'l~b~tJl-rr€J'lVl~e:JiJ~l'U lvi'~l'Ub~EHl'Ub~€J,nr'U '1

b-rrl~1:w1'UfIl"Jm~'\J1'UfIl"J~~ fIl"Jl1'1LL(:..J'Uf1l'Jl'11LU'U'Il'U fIl"Jfhn'U~~\?11:W fll'j6'l'j'\.hltJ'Il'U 1'U~1'Ul'U,
~LVI:IJ1:::6'I:WhhJmJnl1M'lVl~'1'tJ€J'lrlru:::vll'11'U

<to 1~iJfl1"Jfhn'U ~V1m:w ';jltJ'Il'U : 1~V1f1f1~:W';jltJ'l1'Ufl1';jiJ~d'U~d:W(l11:Wbb'UdVll'l-rrl'1~'U

1~cJell'UdtJf11"Jcll,rf1~1'Ub'lJ(;)~'U~fll'J~f1~1'\.h:::t:1:W~f1~1'tJ~'Ubbn'U b'tJ(;) g) Lvi'-r'UV1'Jl'UV1f1'0 b~€J'U 1'U1'U~
" '

(9)0 L:W~ltJ'Ubb~::: (9)0 (;)~lfl:W'lJ€J--1V1f1tJ'V'l~e:J:W~'1'111-rre:J:W~b(:..JmbYl~u"J~'(jl~:W~'Ul5V11--1bl'UL"Il~'lJ€J'lL'lJ(;)~'U~
" 'IJ

fll'J~m~11 ~V1'il'U l~tJ~ln'U

(U1VflU~~ q~fl~~1~)
491U~1ln1'ihun~1U~~f\~U;01'Ammh::a)lAn~1'''UwlU~1lf\g



'lh:::n1A"1,rn~1'Ub"l.l(;l~'U~n1"aAm~1U':i:::fI:lJAn~1"lJe:J'Ubbri'U b"lJ(;l 6Tl

b~e:J~ :lJ11il':in1':ia~b~~:lJFl'11:IJ1u~~1~1 'Un1':io5'lil.ge:Jo5'lil~1~

***********************

"q,) Q.JQ, IV Cl IV V "'" IV Q./ .e::I.
~ "l~"ll'U'lJru ru (ilfl l H t'l 'IH)~t'l ~ l'Hb(l ~ n l 'HnVll 'i~?lt'l.fll A 'l!\)" ~,I'l, lvct'.:)O "l~ b'lHJU

QJ LI v • d..9

m~Vl"ll'l fll"lAX'IllJil tJfll"l~t'l~eJ~ t'l..()l'l bb(l:::fll "lU~Vll"l~?lt'l.fllA{~ ~,I'l, lvctbo U"l:::nsunUfll"lU"J::: bilt.!, ..
Aru5"J"JlJbb(l:::AdllJ 1u1'1l?1l 'Ufll"J~lb U'U'Il'U'lJeJ'IVI'l11~Nl'U.fIlA{~ fhl-l'Ut'll ~ :WlJlmfll"J~'I b?l~lJ fldllJ 1u1'1l?1, ~
1'Ufll"J~t'l~eJ ~ t'l..()l'l b~ eJ1~fll "J~l bU'Ufll"J~~~eJ~t'l..() l'l'lJ eJ'Ii.h1fl'll'U b'lJ(il~'U~ fll"J ~ m:nu "J:::fllJ~ m~l'lJeJ'U bbn'U

b'lJ(ilrn b'u'Ulu~ltJmllJ1u1'1l?1 ml~?leJul~ :Wfll"Jbb~'IoU'Umh'lbtJ'U5"l"JlJ ~'I~eJl~u~u~ ~'Id

(9). 'l.J".i:::flll'lbe.JtJU~1bbe.J'UU~U~fll"Jo5't'l~eJ~t'l..()l'l .fIltJl'U"J:::tJ:::bd(ll cno l'Uvhfll"J Vlr.=r'l~lfl

l'U~l~{u fll"J~ t'l?l"J"J'I'l.Ju"J:::m ru
lv, be.Juu~1-Usua eJ~ l'l btJ'U"J:::'l.J'l.Jb~tJl n'l.Jfll"J~t'l~eJ~t'l..()l'l b~ eJ1~?ll5l"Jru'U'U?llm"Jfl

'U

(il'il~?leJ'l.J-Um;](lfll'i~t'l~eJ~t'l~l'll~ It'lfJ:WeJ'IrhJ'i:::fleJ~mlJ~fl~VlmtJ 'i:::b'utJ~, r1:VI'Ut'l v

o ~ d 1I I tJ tJ dd d tI IV Q.I d

bTl, fllVl'Ut'l bb'U1Vll'l (il'iTil?le:JUrl'I Ad llJ Lflm'lJ eJ'I'i:::Vll l'l b~lVl'UlVlVl bflm'lJ eJ'Ifl'l.Jfll'i~~'1JeJ

~ t'l..()l'lbb(l:::e.4'b?l'UeJ'il fll b~ eJfll"JU eJ'Itl'Ufll'ioUt'ltl'U'i:::Vlll'l e.JmJ"J:::1tJ'U1.1~1'U(il'Utlue.J (l 'lJ".i:::ltJ'1lU~l'U';il:W

'U cr:, ~llJm ~b..()lVlUl~~t'l~eJ~t'l..()l'l bb(l:::'l.JA(llf11.f1ltJ1'UVithtJ'Il'U :Wflll:Wb~m-UeJ'In'l.J,
~ b?l'UmlAl~'I'\..J 'i:::1tJ'U1.1~1'U(il'U lb(l:::e.J(l'\..J"J:::1tJ'Uu?ll5 l 'i ru:::~:We.J(l~ eJfll'i'\..J~U~VlUl~

ct, ~llJm ~'l.JA(ll m.flltJ 1'UVith tJ'Il'U l.;reh'Ul~ 1t.!l'llbbVI'l1'1V1Ul~~l bU'U'Il'U lfl"l'lfll'i,
~b~eJ'\..J'l:::1tJ'1l1.1tl'l.J(il'UbeJ'I~'I~b~tJln'l.Jtill b~'U Vl{'V'l~~1.!VI~eJ~Vl5'\..J'l:::ltJ'lJuVlm'\..Jbb'l.Ju, "

b. ~llJm ~'l_Jflm m.flltJ 1'UVI'l11tJ'Il'U ~l"J'Il'll bbVI'l1'1~v1lVlul~'v1'l.JieJ'U

b"lI,b..()lVlul~:WVlul~(il'll~?leJ'l.J'l.JA(llm.flltJl'UVI'l1ltJ'Il'U ~'ImllJb~m-UeJ'In'l.Je.4'b?l'UeJ'ilfll ~'Id
, 'U

b"lI,(9) (il'il ~?I eJ'l.J~eJ?Ifl(l'lJeJ'I~ b?l'UeJ'll fllll:W fllllJ~:W~'Ul5V1~m~ m-u eJ'In'l.J'l.Jflmm 1'U
q 'U '

VI'l1lfJ'Il'UVI~eJl~ b'11'UUt'll m'it'll ~ueJ'I rul~ b~eJ ~bb~'I "1(1"'1
v "

b"lI,lv ml~?leJ'l.J?lm'U~eJ~ ?lm'U~'\..Jfiu~'lJeJ'Ie.4'b?l'UeJ"Jlfllll:WAdllJ~lJ~'Ui5V1~m~tJl-UeJ'Itl'l.J
'U ~ 'U

'l_Jfl(llm 1'UVI'l11tJ'Il'UVI~eJ1~
b"lI,bTl(il"Jl';i)?leJ'l.J'l.Jfl(llfl"J1'UVI'l11fJ'Il'Ull:W~l'U l~~l'Ub ~fJ n'l.J'Il'U/1fl"J'I fll"J ~'Ie.J(l'\..J"J:::1fJ'1lu•

~l'U(il'UVI~eJe.J(l'\..J'i:::1fJ'Uu?ll5l'iru:::~:w e.J(l~ eJfll 'i'\..J~U~VlUl~VI~eJ1~
~,1~b..()lVlUl~'il tJ'Il'Ue.JG1fll'i'\..J~U~'Il'Ub ~eJueJ'I n'U fll'ioUMn'U'i:::Vlll'le.JG1'\..J"J:::1tJ'1l1.1~l'U(il'Utl'l.J

e.J(l'\..J'l:::1tJ'UU~l'U';illJ 1~~e)l'Ul fJfll'l~lUfl'll'Ub 'lJ(il~'lJ~fll'i~ fl~l'\..J'l:::fllJ~fl~l'lJ eJ'Ubbn'U b'lJ(ilbTlVl"ll'l.JbtJ'U
'U

bTl0



'lh:mlA~lun~l'Ub'lJ~~'U~n1'jAn'l!l'ltl'j~f;J~Am:o:ll'lm'Ubbri'U b'lJ~ Q1

b~eJ.:J3J1mn1'jl'Un1'j~~n1'jb~eJ.:J1eJ.:Jb~f.I'U

***********************

cI 1 V Q,) .. o:::-.Q .:::.. A 1I o:::S dQ d 0 q.I

<,i1'1Jn q 'ljD n TJl (1)1 tJ 'VI~ run ru'Yl bb~~15 m su "l'VI1 <,in \! m <,i'U1'U b~ tlWI (1) 'VU'\. \!:)<t'cs:'b ua ~ "l~ b'UtJ 'U?l1 'Un
'U1tJn1~~'U(11~':h~1 tJ f1l<,i~(1)f1l"lb~tl'l~tl'lYl n~ 'I"LI"\. \!:)crcr\!:)1~ n1'V1'U(1)'VI~run ru~1 'Uf1l"ltllJU~"ll'1Jf1l"l~

bMtJ1';; El'ln'Umru 1 rn1tl "l~'1J1 'll'U ~ El\lJJ'l1 ~ bn (1)tl<,i~ltJ'1J,j?l'1J '1JEl\ltl "l~'ll1 'll'U ua~n l'V1'U(1)1Vi~~1~1'U A1l~
" \J

b~El(1)~El'U'VI~ Elb~ tJ'VI1 tJ 'VI~ElEll \! b~El(1)~El'U'VI~Elb~ tJ'VI1 tJ\! 1 nm<,itllJu~ \l1 'U'1JEl\lb~ lV!'U l~'VI~eJ rid 'U<,i1'llm "l'VI~eJ

~1 bU'U l'1eJ'l1~~1'U <,il'1Jrn 'j'lll CJb'VI~eJb~ tJl tJl'V1~eJtl ~ (1)btl~ El\lVln'll ~ ~Vl5 b?ltl Elfh~eJ..:JVIn'll ~eJ ~ltl 'jl'1J f11'j~, ,
bMtJ1';;El..:J1~,xtl

b~m ~lJtl'j~~Vl5m'\"'lf11<,i'U1'V11<,i\lltlbb~~ 1Vif11'jtllJU~'lltl'1JEl\l~1tl'j1'llf11<,i?llm<,i tl1 Vi'U1f1l1

tl 'j ~'ll1'll tl1~ El~ 1\l b?llJ eJill A ?lllJ 1 'j tl bbm '1JD~ 'VI1 bb~~'U'j <,ibVll A11lJ b~ El'U~ eJtl1 Vibbr1tl"l~'ll1'll'U ~ 1 tJA11lJ

<,i1(1)b~1 b{'Jtl5<,i'jlJ~~tl (11eJ'Uf11<,itllJu~~~ nl'1El..:J(1l1lJ'VI~n bn ru~ bb~~<,i~bD tJ'Un,O'VIlJl tJ bb~~tl"l~'1J1'1J'U1~1'U Ad llJ

~..:J'\"'IElh G'1111n'll tlb'1J(11~tl~ fll<,iAn'ljltl "l~tllJ An'ljl'1J eJtlbbr1tl b'1J(?l b11 ~ 'l~ nl 'VItl(1)bbtl1Vll \lfll<,i~(1)nl"l b~El\l

~El\lb~tJtl1 Vib~lV!'Ul~~lj~ltlbMm';;El'l~EltllJu~bb~~iilb Utlf11"l ~'ld

(j). nl'V1tl WdEl'lVll'l f11"l1'U ~El'l b~tJ'U/~El\lVln ~ ~tl<,i~'lll'lltl?lllJ1<,im';;l ~\l1~(1) tJ~ltJ ?l~(1)1n,
bb~~1JJ~tlb tl~ El\l~11';;~lCJ '\"'I~eJlJ~'ltl"l~'1Jl~m~'U5'1iEl\lVll'lf11"l~El\lb~CJtl/~eJ\lYl n'1JL~tl"l~'1Jl'lltlVl"ll'U

Iv. nl'V1tl(1)'VI~mnru~f11"l1'Ub~El'l~eJ'l b~tJ'U/~El,:rVlf1'1l~ n'ljru~ b~El'l~eJ\l b~tJtl/~eJ'lVi n'll~1'U 11, ,
V1-;;)1'jrul'V1~tl1JJV1-;;)1'jru1mh:J-il'(1)b-;;)tlL(1)tJ1ViV1\!l'jrul~ltJmllJ!;l~ b~tJ(1) 'jeJ'UAEl'Ubb!;l~'j~J1(1)"l~l\l

b11. n 1 'VI'U(1)n <,i~'U1 'Unl 1(11<,il\! ?lEl'Ubb~~ bbm '1JD~'VI1 eJ~ 1'l-il'(1)b\!tlL(1)tJEll\! ~ 'l Aru~ n1"llJ nl1

ml\!?lEl'U~'l~tl~bbm '1JDru'VIl tl"l~'lllJ'VI1~El bbtllVll'l bbm '1JDru'VI1~llJ ntl 'VI~Elmruf111 m~'Vh ~(1)"UEl\lb~l'V1ii 1~
'" "

1~~f1l111n~11\l1'm~eJtl'VI~eJ!;l\lL 'V1'1j(1l1lJ~"l~bDtJ'U nD'VIlJ1tJ~ nl'V1tl(1)11'

cs:'.n1'V1tl(1)"l~tJ~b1!;l1 f11'jii1 bUtlf11'j L(1)tJV1-;;)l'jruliil bUtlf11'j 1~bb~l b?l~\!L(1)tJb~1 bb~~1~~ Elll

AlllJ~ l-tll bUtl~ltl'VI~ 'l"UeJ-:JAlllJ 1JJ bUtl5"l<,ilJ

cr. ~ bb\! \l~tl (?l Eltl tllJU~\lltl "l~ tJ~ b1 ~ 1 f11<,iii 1 bUtl f1l <,i bb~~ bb~'l Ad llJ ~'U'VIiil'V1~m.J~ f11"l

iilb Utlf11"l1 Vi~1El\lb~tJtlVl<,il'Ubum~CJ~
\J

b. btJ (1)LeJnl?l1 ~tl <,i~'1Jl'1Jtlb';;llJl~~ltl~llJ 1 tl nl<,i1'U ~ bb?l(1)\lA1llJfl(1) b.t;tl'VI~ Elb?ltl Elbb'U~
\J

bMCJ1n'Um~'Ultlf11"liil bu'Uf11'j~(1)f111';;eJ~El\lb~CJtl b~m U'Utl1~ lCJ'1JtlLtlf111tl1'Utl'j'l bbm 'lJiilb Utlf111,
b'Ji. 1Vi~"ll tJ'lltle..J~ f111iil bUtlf11<,i1Vi~rll'U1 tJf111G'11,rn'lltl b'1J(11~tl~ f111P!n'ljltl"l~tllJP!n'lj1

\J

~.



th~n1ftihun~l'L1L'U9'lf1'L1~n1'aAmntJ'a::C111An\fl'Uel1Ju;ri'U L'U9'I III

L~el~ 1I19'1''ml'a\l el~n'LIn1'a1i l'l LW~'a::\1'h~e.lfl'l.h:: LEI"lIua 'J'LI9'I'LInlJ e.lfl'l.h:: LEI"lIua 'J'LI':i'J11

(;\llJ tI 'VlDPll a (;\~"IIl ~11 ~1 tI fl1 ':iUeJ-:)n 'Uuae tI ':il'U tI ':illJ fl1 ':i'Vl:U1~"IIl ~11 ~1 tIm ':iU€J-:)n 'Uuae• •
'\.hl'UtI':illtfll':i'Vl:u1~ ':i::tI::~ m (YLPI. l!l<tbo-l!><tb~) Lb~::fll':itl':i::Lij'UflruD':i':ilJLb~::fll1lJl t1~-:)lal urm. -.
~lL U'U-:)1'U"tJeJ-:)\1Ult1'l1'Umfl1~ (ITA) t1':i::~ltJ l!l<tb~ 1~nl\1'U1'l111iilJ1(;\':ifll'Ullt11'U b~ma1lJfll1lJ 1t11'lla..
ua ::ueJ 'In'll fll':i'VI:U1(;\1'UeHf'1rrs fI1 fl1~ :(j-:)1~~l'lvl 1t1'l:: fll PllJ1m rns fll'lUm nUfll'l-U1'l LbEJ-:) 'l::W:l 1-:). ...
~mtl'l:: Itl"llUcil'U(;\'Ut1'Uj;.J~t1'l::Itl'll'lhb'U'lllJ ~-:);j'

CSl. n 1\1UI'l'U'Vl'Ul'Vl\1'1i'1~"tJ€J"~'U~\11'l t1'l::Yi fl~I91'ULtJULL'U'U€J~l"~&)fl1'lm'UfllJ f11nu ~1'l(;\1lJ,,"I ,

au'U a~'UbL~::<U'ULfl~eJ'Uf)1'l~1 bU'Ufll'lL ~ eJUeJ-:)t1'Ufll'l<U11lt1U'l::\111"j;.J~t1':i:: Itl"llU?ll'U (;l'I.Jt1'Uj;.J~t1'l::Itl'llU

?ll'U 'l1lJ 'lllJi)-:)a€Jl1lciB'll'lLb~bMtI1n'Uj;.J~\h:: Itl"ll'lhi''U-ifB'U"tJB-:)cn~hj''lR'Ut1ru'lll" ,,~
l!l. nl\1'Ul'l'U'Vl'Ul'Vl\1Ul~"tJB'l'Ufl~lm'Vlm::~'U aBI1l?lmLb~::~llJn'UUB-:)n'Uf111m::'Vll~L-ifl~1t1• •

"
m.nl~I1l:U'l'ltll'U'l'lru'llB-:)'Ufl~lfl'l'Vlfl'l::~'U~-:)U• •

m.CSlfl1'l1lJL i~lLL\1U-:)\1Ul'm'Ufl1'lLbam'l\11t1':i:: Itl'll'U111l 'lll1Lbn~'ULeJ-:)\1~B~~'U

m.l!l fl1'l1:iJB1~tllBfl1a1 'Ufl1'ltl~,:mVlUl~L ~m~tlfl-r'UVI~eJtlBlJ1'Uj;.J~t1'l:: Itl"ll'U111l'lll1Lbnl91'ULeJ-:)

m.m fl1'l1:iJm::'V11111l '1 a'ULiil1lfl1'lbUtlI1lU-:)j;.J~t1'l::Itl'llU~LU'U(;hL~'UVI~€J(:.J~t1'l::Itl"llu~'U 11'11'Ufl1':i

t1~'U'1i'l1'UVI~mMtll-ifB'It1'UVlUlt1'11'U

m.~ fl1':ib.i'Ul-ifBlJ~m1lJa'U'll€J-:)\1Ult1-:)1'U 1tI bbal'l\11V11t1':i::Itl'llU?ll'U~l t1':i::Imfll'lleJ-:)Yilfl~eJ'I
"

LL~::fl':iB'UfI-rl

m.ct fl1'l1:iJ'U1L~'U 'Uflmm bL~::'Vl1Yi6~'U11'16') 'lleJ'I\1Ult1'11'U1t1'1..tlb~eJtI':i:: Itl'llU?ll'U~'UVI~€J~~'U
• 1 "

m.b fl1'l1lJi iL1m'l1'Ul'Ufl1':iLb?tl'l\11'h::lt1"11ucil'U~'U

m.!rl fl1':i1:iJ1'U'l1'UbL~::t1~'U'1i'l1'UfI1t1'U€Jfl ~ri€Jll1biil'ltl'l:: Itl'llu-U11lbbEJ'ln'U\1U1E1-:Jl'U1:W11:U::LU'U

fl1 ':itl~'U'1iilfl':illV11mnl':i b1'ULL~:U::1~-r'U fll':iB'4qJlm U'Ufl1':i Luyn:: "illn~'U1\11 ':i

m.~ fl1'l1:iJ'Ulfll1lJiillJW'U15?11'U~1lJ1t1'l::fl€J'U fl1'l1 il'l~tll'lU"ill 'Ufl1':i1~flru lffi'Vl~ fl1'll'l"ill':irul, .
~I'I~'U €J'Um11fl':i-:)fl1'l fl1':i~lL U'U.fl1':i~I'I-ifB~I'I~l'l\1~mU'Ub\1~ 1'Ufl1'lLaBntln,:m

• 1 dJ

~. n1V1'Ul'l111~'U~Vl1':iLb~::'Ufl~1 m~iicil'U 1~?l1'Ubi'1t11'Ul1'l:: fl1'ltl'l::'lllJb ~B~"ill':irulBeJfl:U1 fl~.... .
t1':i::"IIlJbu'Ufl1':ii'm':ill1 'U'l::\111-:Jfl1 ':il'l"ill'l rul11 ':i::,1'U 6') \11mb ~-:)~€J~'I.h::'lllJ bMtl1n'U fl1'liicil'U 1~ bi'1t1n€J'U• I.

b~lJ1'Ufl1':itl':i::"IIlJ1'Ul1'l::~'lfl~11 (;\~BI'I"il'U111u'UVifl-ifBlJ~111'U'llt1-:)l'Ufl1':itl':i::"l!lJ, ",
ct. nlV1'Ul'lll1iifl1':i~l LU'UflT'i'Vl1-:)1'l1l'.J'Vll'ltlflfl':iB" bb~::'Vll'1fl~\1lJlt1 mlJf'1l1:Ub\1lJ1::alJ~€J~'U1\11':i

bb~::'Uflm m ~-:)(1n ~1'l~'U111~ m:: vl1 fl11lJ~l'l~ bMl'.J'J t1'Ufl1 ':i-U111bLEJ-:)'l::Vl11.:1t1':i::Itl"llu?l1'UI91'Un'U(:.J~t1':i::Itl"l! t1, ...
?l1'U':i1lJ..r.:l1 'U:Ol'U::~1fl1':iVl~€J~?t'l1'Ua'U'UVl1Bii fll':i1'U ':i€J'l-ifBlJ~fl1'liici1'U 1~cil'U Li'1t1a'UbU'UbVi"il':i1lJfl'l fl1':i

dO.tI '\J" 1.1

Ll'l flLO tI~€J fl1':im::vll ~I'l \1~Bfl1':i1'U'Vl'l1'U11ii fl1':im::'VllmllJ~1'l Lb~1:iJ~1 bu'U fl1'l~I'lfl1':i 111(1fl~€J'l
"



'tl. l~nTlG1uuG1'U'UEJntia-3 "tflJL"tfEJ1~'l1-31flUri~U~'III1'~LLfl::Uflfl1mfiiifl'.l1lJ~tJVl'l-3 ~mrlJlE1 G1'.i1~1JIii.. '\I" ..
t)'l'llJlJ1.nU1fl Ium 'ltl flU"i1-31'U auua'U 'Un1'l-!JU LR~a'Ums ~1 Lij'Ums L\4aila-3tl'Um'l'VI'.il~ IJILLfl::m'l-!J ~ tl'U"". ,
'l::W;h-3~fltl'l:: lEJ"tfua1'UIJI'Utlutl'l:: lEJ"tfua1'U'l'.llJ

__......- (U'VflUtl~qfl~~e)1'il)

~a1U?8m'~'Un~1U~1lt1~U~n1'An'emJ'tallAn'tt1tnu~rluL'., Q1
",.

------------------------------------ ------- - . _.---------------------------------



tl".i~fl1A(;hun.ntlb"1J~~tI~n1''.iAn~l'l.h~m.jAm~l"1JB'lJbbritl b"1J~ Q1

b~eJ.:j l..J1~".ifl1".iUeJ.:jntlfl1".i-r'U~tI'UtI
****** "It "It ** ** *** * "It ********* "It* "It "It* ** **

" , '
61111n ·nu b'1JI'lVl'lJ'Vim ".iPimntl ".i~ f:I ~ Pim~l'1J eJ'Ubbriu b'1JI'l 6TlI'll~VlI1 nua ~iJfn llJli':lJJ 'U,

~~~tllJ'tJ~.:j1'U 1-MhJ~.:j1?1 ~{;1~'U1 'U~ruLi'l'llJ tJ~ eJ{;1~lnfl1'l"l~~mh~'I"I'1~iJ'1leJ'U ~.:j1~~ {;1Vhmmfl1'lD eJ.:jn'U

fl1'l-ru~'U'U'U L~m tJ'ULL'UdtJlJ'tJ~1 'Unl'~D€J.:j n'Ufl1".i-ru~tI'U'U fl1".i1.;re)1'Ul~VI'Ul~fl1'lLt€JtJ'l~ L!'J'1lU~€J!?l'UL€J.:j

Vl1€J~~'U fl1'l LL?l1.:jVll[:.jG1tJ'l~L!'J'1lu~l:JJtl'UflU €J.:jrln".iLi".in~ Lvrnru n1'l-r'U'Vl-r'l"l~~'UVl1€JtJ 'l~ L!'J'1lU~'U11'l~ 1 n ~~'U
'IJ ' 'IJ

~L~!'JJL d€J.:jL~€J:JJL!'J.:jtlUfl1'l-rrl'lnm~VI'-)l.:jtJ'l~ L!'J'1lU~l'UUflflmLG1~tJ'l~ L!'J'1lU~l'U'll:JJ LLG1~LtJ'Unl'l?lh~fl1l:JJ~

fl1 1:JJbiJ 11 ~ bM!'J1tlU m 'l-ru VI-r'l"l~~tlVI ~ €I tJ 'l ~L!'J'1lu5'U1i'lL{;1!'JLi'l'l:JJ~ 'l'l!'J 1 '1J€J.:jb~ 1VlU1~'1J €J.:j-r~1 ~f:I n 0/1eJ;.. 'IJ

!?l1:JJ~n~VI:JJl!'J n~ VI~€JiJ€J'tJ.:jAU~ b~!'J1iJe:J.:jn1V1'U1'l L{;1!'J1~?lf:I1'U~tl~l .ul'l1'1lnl'lbbG1~L~lV1lJ1~1 'U~.:jnl'l

~€JtJ lJ 'tJ~1 'Un 1 'l-rUVI-r'l"l~~'U Vl1€JtJ 'l~ L!'J'1lU~'U11'l'1JeJ.:jL~ lV1lJ 1~'lJ eJ.:j1)1 !?l1:JJ:JJ1!?l'ltll'lDe:J.:j tl'U n 1 'l1'U~'UU'U

~.:j~eJ1tJd

Lb'U1 il5 'tJ~1 'Un 1 'l D eJ.:jtl 'Un 1 "j~ U ~ 'UU 'U : n'l ru -rU Vl-r'1"1cJ~ 'UVl1 eJtJ "j~L!'J'1lU 5 'U1 i'lL{;1!'J

Li"j"j:JJ~"j'l!'Jl'1JeJ.:jL~lV1Ul~'1JeJ.:j-r~nl"j L~!'Jh bbG1~n1"j-rul~.htll1m1!'J'U (LL'iJ~b~!'J~)
""

"n1'l-rUVl-r'l"l~~'UVl1€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U11'l L{;1!'JLi"j"j:JJ~"j'W1" VI:JJ1!'JflJl:JJ'11 fl1"j1UVl1'1"1~~'U

VI~€JtJ"j~L!'J'1lU~'U11'l~1 tl flJ1 ~VI~ mn tloy fl flG1~1~tl'U 1'ULeJnl?l ~l.:j 'l L{;1CJtJtl ~m:JJ'lJ'U'U Li'l'l:JJ bu!'J:JJ tJ"j ~ bV'J ru

VI~eJl\9lJ'ULi"j'l:JJVl1eJ1~tltlmlJm"jCJ1Vl~tJlJ'tJ~tl'U 1 'U~.:jfl:JJ

"tJ'l~lCJ'1lu~'U11'l" VlmCJflJllJ'h ~\I~:JJG1fh Hibbn nl"j~{;1"jlfl1 nl'l-rUflJl:JJU'ULVl\l
'IJ

tl1"j-rU'U~nl"j fl1"j1U nl"jtJneJu'j:JJ VI~€J~.:j5'U11'l1'U~ n~ru~b~mn'U

L~lV1Ul~'1J eJ\I-r)1 ('1tl~lLb VlU.:j) ~~-rUVI-r'l"l~~'UVl1eJtJ"j~ LCJ'1lu~'U1{;11~ ~m~ eJlJ n~Vlm!'J

n~ VI~€JlJ.u€JU\lAU L~Wml'1m)l'Ul ~'lJeJ.:jtl~VlmCJ 1~~u 1~ n1'l~UVl~'I"I ~~'UVl1€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U1{;1'U€JmVlUeJ~1tl

tl~VI:JJ1 CJ n ~ Vl1 €I iJ €J'tJ\IA'U.ul.:j ~'U ~ \I0/1€J\I:JJ1-W~ 1"j ru 1!?l1 :JJVI~n bn rusvlnl 'l 1UVl 1'1"1~~'U L{;1CJLi"j'l:JJ~'l'l!'J 1'lJ€I \I

L~lVlUl~'1J€J\I~~ m:JJtJ"j~m f"lflru~m"j:JJ nlTU €J\ln'UbL~ ~tJ "jlUtJ"jl:JJnl"jVl~~!?lLb 'Vi\l'1l1~ L~€J..:JVI~mnrusvl"" ,
m'l1UVl1'1"1~~'UVl1€JtJ'l~ L!'J'1lu5'U1I'lLI'l!'JLi'l'l:JJ~'l'lCJl'1J€J\lL~lV1U 1~'1J€J\l1~ '1"1.f"l. lvet~6Tl 'l~L{hJU611U n'Ul!'Jtl1\j:JJ'U!?l1

"" ""
11~1!'Jtl1"j 1~Vl1€J~\J'lJ€J\I'1Jl ru'1Jv\lL~lV1U l~'1J€J\I ~\j '1"1.Y'I.lvet~~ "j~Lt1cJUtl"j~Vl"jl\lPi n~15tl1"jll~1 !'Jtl1"j1U L~'U

v ..

Vl1€lVl~'I"I~~'U~lj ~'U~~lfl1 ~ Lbn?lf:l1'UPin~l '1"1.Y'I.lvetetlv tJ'l~n'l Y'l6110tl.:jl'Uflru~ n".i"j:JJtl1'ltl1"jPin~l~'U'~''U\jl'U
'IJ ""

L~eJ\I bb'U1Vll\1tl1'l~\lL?I~:JJnl'JtJlJ'tJ~ : mruL~CJb ~\ll'U~ (9)D iJ~'Ul!'J'U \verDo bb~~:JJ1mnl"jDeJ\ln'Utl11L1!'Jn

~'UVI-r'l"l~~'UVl1€JtJ 'l ~L!'J'1lUI'l €J'ULbVltlL~ eJL€l f)l?l1 'Unl 'l b.u1 b1 !'J'U1'U?lf:I1'U ~ n~l ~lUn\ll'Ufl ru~ tl'l'llJ fl1'l

fl1'l~n~1~'U~'U)11'U LI'lCJnLLtI 1tJlJu~1 'Unl"j~'UVl~'I"I~~'UVI~€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U11'l'1J€J..:JL~lVlUl~'1J€J.:j~~ fl1'lb~!'J 1 "j

Lb~~fl1'l-rue.htll1m~CJ'U (LL{j~b~CJ~) \9l..:Jd

(9). 1~b ~lVlUl~1 'U~\I tll'ltJlJU~l'll:JJtJ'l~fl1 Y'I~ll1 tl\ll'Uflru~ tl'l'l:JJ fl1'l fl1"j9'1n~l~'U~'U~l'U

b~€J\I Lb'U1Vll..:JtJlJ'tJ~ : tl'lrufl1'l1~Vl1€l-ru'1J€J..:J'lJlflJVl1€JtJ"j~L!'J'1lu~'U1{;1 ~\ll'U~ (9)D iJ~'Ul!'J'U \vetDo €l~l\1

Lfl~\lfl-rl'l

\v. ~1:JJ b~1V1Ul~'1J€J\I-r\j1 'U~\I tll'l1UVl1€Jf:I1m.h ~..:Jfl1'l1'U'1l€J..:J'1JlruVl1€JtJ'l~ L!'J'1lu5'U11'l
"" v

'U€Jm VlU€J~1 nVl-r'l"lcJ~'U Vl1€ltJ'ld!'J'1lU e)'Ufl1l"l~m:JJ n !]VI:JJ1CJn!] Vl1eJiieJ'tJ.:IA'U~ eJelfl 11'ltJ €I11'1!'Je)l'Ul~ !?l1:JJ

tl~VlmCJ 1~-r'U1~ tl111'UVl~'I"I~~'U 1 'Ub~€J\ld~.:I1~ LLn fl1'l-r'UL~'Ub~€J'U nl"j-rUL~'U~l b'dm~CJ\IL~'UVll..:J1tJ'll'1lfl1"j
~ 1~~tl1 'Ufl1"j L~'UVll..:J1tJ11'1ltll'i fl11-r'U ?ll?l~ fl1"j~1.:j 'l ~Vll\1'l1'1lfl1'l~1'l1 ~~\l1 'U~tJ bL'U'ULtJ'U?ll?l~ fl1"jtJ n~

Lb~~ n 1 'l ~ l'1?1l?l ~ n 1'l '1 1'l1:JJ'l~ L,j!'J'Un1 'l ~ l'1?1l?l ~ n 1 "j[11!'J1 'U'1JeJ..:J~1'U 'l1'1l n 1 'l 'l1:JJ ~..:J~li:1:JJ'U1 flrulVl!'J 1 tl 'l,
A1UlVl1"jVl1eJ ~1 UlVl1'l1 'U"j~Vll1.:j eJ'U'l:JJ tJ'l~'1l:JJVI~ eJ~:JJ:JJ'U1 b'1'ULL~fl1'l-r'U'1JeJ\I'1JlruVl~ eJtJ'l~ LCJ'1lU~'U11'1LI'lCJ, v



5'i'i:IJ'iJ 'i"HJll'll:IJ'll'i:;f11l'\fl ru:; fl'i'i:IJ fll'iU eJ~ n\~bb~ :;'ll'il'U'll'il:IJ rn 'iVl'iJ~l'lbb'VI~'1Jl~ b~eJ'l 'VI~tlbflru.n fll'i1'U

Vl1'V'l~~'U'VI~eJ'll'i:;1f.J'1j'\1~'U1(;11(;1f.J5'i'i:IJ'iJ'i'itJl'tleJ'lb~1'VI,j'1~'tIeJ'l1:o 'V'l.I'\:l!J<tcrbll ~'l~eJ 1'lld..
l!J.(9) fll'i1'UVl1'V'l~~'U'VI~eJ'll'i:;lf.J'1J11~'U1(;1'iJlnt1)1~ 1~bbn fll'i1'UVl1'V'l~~'U "1'iJln~ ~l m

8lf.J an 'VIm'll b'VI~'U~eJ ~ ~'l Ul ,j'l ell 'VI~eJ'iJlnrul~'tIeJ'l~?l:lJ'i?l1'U~n~ru:;'1JeJ'li'U~1'l'11'Ufl1lmu'Ut1)1~

b'li'Ub~Enn'Un'U~Ul n ~ 11 ~'l~ l'l#l'U flll:lJb U'Ut1)1~~v~~1~bil~l:;'l! fl fl~5'i'ilJ m bvilJ'U fll'i1UVl1'V'l~~'U "11 'U

mrud ~~hj?lllJl'H1U 11'll1-ll!.'Ufl'l'je)1'lfl'l'j1'UVl~'V'l~~'U'VI~el'lh:; 1f.J'1Ju5'U1(;1"'illfl'U~Uflfl~ 1~ ilssnuu n'Ufll'j~u,
Vl1'V'l~~'U'iJlnrul~ b~1'VI,j'1~'tIeJ'l~:omlJl'ifl~u1~(;1f.J 1:!.hhn(;1~lm'U 1'Ufl'l'i1'U ~'ld'<iJ:;1U 1~ 'U~1'U1'Ub vh 1'i ~~

v ...

~'UeJ~nu fIl1lJ?lllJl'ifl1 'Ums1~'tIeJ'l nn~~bU'U~ ~Vl1'V'l~~'U "1

" l!J.l!J fll'i1U'tIeJ'l~1t1)'VI~el'll;:; 1f.J'1J11~'U1(;1'<iJ1n'l! fl fl~~'U~~:W1 'lit1)1~ b~ eJ'l1'U1eJfll?l~1'l '11(;1f.J

'lln~mlJ'tI'U'U5'i'ilJbUf.JlJ'll'i:;b'V'lru 11?lJ'U5'i'ilJ 'VI~eJ1~n'Ul'lllJlJ'l'i81Vl~'llB'tJ~1 'U~'lfllJ bVhJ'U bb~:;WleJ'l~~fI~l

1 'Um'i1U"'illmb~fI:;uflfl~ bb~~:;1eJfll?lhjbil'U cn.ooo 'lJlVl,
hbll fll'i1'U ~11U'jeJ'l bbfl:;'tI eJ'l'tllru"'ill nUfl fl~ 5'U~'lm 'liru l~ eJ1Vl 'V'llttJ 1U'll'i:;Vll'U.." ..,

Bl'VI1'i lJeJ'U'tJmr\'l,rfl'1J€J'l~l'l?l'i'i'V'l~'Ufll WleJ'l1Ub~eJ'l1 'Ul€Jfll?l~l'l '11(;1(J'lln~l'l1:IJ'tI'Uu5'i'i:IJ bUf.JlJ'll'i:; b'V'lru

'VI~eJll?lJ'UD'i'ilJ 'VI~eJ1~n'U mlJlJl'i fJ'lVl~--1fllJ b'vhJ'U bb~:; lJ~ ~1't1€J'l fll'i1'lJ'i€J--1 bb~:;'tI€J--1'til ruJ'U WI€J--1~lJfIril" ..,,,
1:Wbfl'Ubll,OOO U1Vl

l!J. cr fl'l'i1U'IJ€J'l'tll ru'VI~€J'll'i:;L(J'1J115'U1(;1~bU'Ufll'i 1W 'U~ n~ru:; 1~n'Uuflfl~~11 'll.., ,

dJ'Ub~1'VI,j'1~'tI€J'l1:OlJlbbth1:w~'l \9 tJ ~lf.J
""

cr. ~ llJ b~ 1'VI,j'1~'tI eJ--11:01~'tI eJ'l'tll ru bbne:J'tJ'lAU'tJru '1Jl'VI~€J'UfI fl ~1 'Um€JUfl ~l 'tIeJ--1
dJI U 'U Il) ,

e:J'tJ'lAU'tJru'1Jl'UeJn L'VIUeJ"'illnmru'lln~'ll'i:;L 'V'lruumJ~:tjfl'l'i1 ~'tI€J'l'IJ1 ruLLnn'U L(;18fll'i1 ~'tIeJ'l'tllrum:!.J'll n~
\I ILl U 'lJ

'll'i:;L'V'lruU8lJJ'U L~1'VIU1~'tI€J--11:O'<iJ:;1~'tIeJ'l'1Jlru'VI~€J'll'i:; L8'1J115'U1(;1~:tjlJ~~lLfl'U bll,OOO 'U1Vlm~....., "
<to ~llJ L~1'VIU1~'tI€J'l1:O~'U8€JlJ'VI~€J1\~'ULU'Uh1~u flflfl1 'Ufn€Jufl11'tleJ'll'l'U1U'tIeJ'l'tllru

O.! 'U '!; u

'VI~€J'll'i:;L8'1J11~'U1(;1"'illn ~~ L~810UeJ'l1'Un l'i'lllJ'tJ~'VIU 1~'tI€J'l L~1'VIU1~'tI€J'112 Ll'ULL~LU'Un l'i1U'tI eJ--1't1lt1)'VI~€J

'll'i:; L8'1J11~'U1(;1~1~l'lllJ'll n~'ll'i:; b'V'lruU8:!.JLL~:;'lJeJ'l'tllruJ'U:tj'ilfll'VI~€JlJ~~11:WLfl'U bll,OOO U1Vl.., 'U

h fIl'iH'tJl'l'ieJl8'V'l'i fll'i~'l'UllJ 1'U?llJ(;1eJl8'V'l'i 'VI~€J1oU'tJmLL?l(;1'lfllllJ~'U~LbVl'Ufll'i1 ~,
'1JeJ'l'1Jlt1)L~eJ LU 'Ufll'iU€J'l n'Ufll'i~ltJ'Un'!;J'i:;L iJ8'U Bn~'lL ~€J'll'i:; L8'1J'U1'Ufll'iL?l~lJ?l~Wi( l'\'UfI~1 'Ufll'i'll'i:-;'VIcJ(;1

1~Lbn L~1'VIU1~'1JeJ'l1:O..
1)1). 1'Umru~Lu'Ufll'i1UVl1'V'l~~'U~:tjlJfI~lLfl'U bll,OOO U1Vl ~'lL~1'VIU1~'tIeJ'l1:o:tjfllllJ"'illLU'U

eJ~l'l~~~WleJ'l~uHL ~eJ~fl~l1.:wl'l~ lJl'l'if1l'V'l 'VI~eJfll~lJ~lJ~'U5-5'U~'i:-;'VI'il'lUfl f1~ ~'l1 'Ufll'i~'UdL~l'VI,j'l~,
'1JeJ'l1:Oe:J1'U"1 "'il:-;#lel'l LL~'l'i 18f1:; LBf.J(;1oU€JLY1 'iJ 'iJ ~ --1LM81 nu fll 11UVl~'V'l~~'U'VI~€J'lll:-; L[J'1J11J'U~ eJe:J'tJ--1rlU'tJ ru'1Jl

6.1'1..1 \I ILl

~--1LU'U~l'VIU 1~1'U 'il'1J flll e:JU~'VIll?l--1?l(;1'1J€J--11:01?ll'VIfl"'il'VI~€Je:Ju~'VI1'i?l--1?l(;1'1J€J--1'V1U18'l1'U?lm'tJ'U 'VI~eJ€J--1Am
'U 'U 'I <I-' 'U 'U ~

~ L~1'VIU1~'1J€J'l11ie:JJ'U~--1n(;11'U-v1'UVi~?lllJl'iflm:-;vh 1~ L~€J1~e:J'tJ--1A'U'tJru'1Jl'VI~€Je:J'U~'VI1'i?l--1?l11llU"'ilQ8 11
dJI\J '\J <V \J 'U 'I

:tjL'VIl'le.JflfIlllJ~lLU'U fIl1:!.JL'VIlJl:-;?llJ LL~:-;?llJfIl'i~"'il:;1~L~1'VIU1~'1JeJ'l1:oe:JJ'U1UVl1'V'l~~'U'VI~€J'll'l:-;L8'1J11J'U1-1 n, ... "
1~~'UVl1'V'l~~'U'VI~€J'll'i:-; L8'1J11J'ULLnm w 'U-v1'UVi'VIlfl Lu'Umru ~1:W?lllJ1'ifl~'U 1~n1 ~~--1lJ€J'UVl1'V'l~~'U'VI~eJ

"
'lll:-;L8'1J11"11~nU'VIU18~1'U~L~1'VIU1~'1J€J~1:oe:JJ'U~--1n(;1L(;1m~h

... "
fll'lLL~--11~LU'U1'lllilllJLL'U'lJ'i18'l1'Ufll'l1U'1J€J--1'1Jlt1)'VI~€J'lll:; 18'1J115'U1(;1 LL'UUVllf.JlJllillfll'id

~.1~L~l'VI,j'lm 'U~'l nl9l'llD'tJ~lill:!.J'll'i:-;flll'\?h,rfl'll'Uflru:-; m'i:!.Jfll'ifll'iPl n~l.rr'U~'U~l'U

L~€J--1Lb'UlVll--1fll'i~--1b?l~lJfll'i'lllJ'tJ~ : mrub~8b ~--1l'U~ (9)';) lJ~'U18'U \9<t';)o €J~1--1LA~--1f11191

ri. ~1:!.Jfl'l"iL~8111'U'VI~oUl'il'1Jflll'VI~€Jfll'i 1-li?l1?l~ flll1(;1 '1 '1J€J~~l'UlllJL~€Jflll~ (;1'V1l'tl€J'l'1Jlt1)

1~LLri-rrlll'1Jflll.ff'U~ 'VIru e:J'tJ--1rlU'tJru'1Jl'VI~€J?llJl:Un1'Ufl'i€JUfl11'1J€J--1-rrl'il'1Jflll.ff'U~ 'VIrul(;1m~l9l'1Jl(;1
'lJ ILl 'V 11.1 \J U



(9)0. 1'Ufll'a~\JLJ n 1.1EJ'U1~~Elu5'tJ~ \1m.Jmmfll'a,jEl~n'Ufll'ab1EJ fl~\JVl-r~~~'UVI~ElU'j:; 1EJ"1lu

I'lmm Vl'UI.~EllE1fll~1'Ufll'al..1J11.1EJ'U1'U~m'U~ fl'lj-l~~n ~1i;,huml'Uflru:; m'allfll'af1l1~ fl'lj-l~'U~ 'U~1'U mllVlu~~ EI
9.J 9.1 I d I I Q)

~lUfl~1'Uflru:;m'allfll"if1l1~f1'\~1-tr'U'W'U:(il'U VlI"1LiolS:'ooli/l(9)C:;(9)1i ~~l'UVl bll Lll'lj-1EJ'Utvcrb(9) eJE.Jl~bfl'a~fl':i(i1..
(9)(9). n"iru~~\J~\llflVl-r~ ~~'U1 ~~m'U~ mn1 ~~ElU5'tJ~1'l1:tn:; I.UCJ'Um:;Vlll-1~fl'l~1l5f1l'a

llv11 CJrn'a-r'UI.~'UVl1EIVl-r~ ~ ~'U ~ ~ e:r'U~ \I1 fl1 ~ ~ rnu~m~l '\I'L 1"1. lvct'ct'lv 1(i1(Jbfl ~~fl-r (i1 b~ EI,j EI~n'U \l ruVil~ v

fll':i1.1CJn-r'UVl-r~ ~~'UVI~ElU'a:; l(J'I.JllI'lEl'ULI.Vl'U1.~eJLEIfllr11 'Ufll'H.1Jl L~CJ'U1'U~m'U~mn" LI.t1:;I.~(J:; "

nE;11fln1'jcl~ b6'l~lln11ull'tJ~ bvie:),ue:J~n'Un1'~~'\Ja'U'\J'U
(9). 1.?l1ll~~1~ flllll~ flllllb 'ih1\11 'UI.~EI-1t:-J~U"i:; 1CJ"1luYI'Us1i'e:J'UVI~Elfll'a-tr(i1n'Ul~Vlll-1

U'a~ lCJ"1lU~l'U'U fl fl ~ I.I.~~U 1~ 1CJ"1lU~1'U~lll I.I.~~ f1l1-r'UVl-r~ ~~'UVI~ ElU1:; 1CJ"1lU~'U1(i11(i1CJLilllJ \111 CJl'l.lEI~

L~lViU l~'l.JeJ~-r~~ ~ n\il eJ~mll fl!)Vll..Jl (J fl!] 1:; I.U CJ'U~L~(Jl.1JEI~ I.~eJ 1~-Ull1"1l flll I.I.~:;l.~lVlUl~ ?lll..Jllfi

LWn LW~Ul~ 1CJ"1lU~1'U1111n'Uu'a:; l(J"1lU~l'U 11lJ VI~eJflllllLblil fl~1~1~Vlll~~'UJl 1\1bb!;'l~~'U'U'Ulv1 'allJ(i~ flll

bb~~b~eJ'U11..1mru~ ell \I I.fl(i1fllllJ~ll b~ (J~~ EIf1l1-r'UVl-r~ ~~'UVI~ ElUl~ l(J"1lU~'U1(i1~1~ I.u'U 1U IilllJfl!] 1~ I.UCJ'U

EllVl '1i1-1I.VlI"1f1l~UlVlJJ f11"iih d1'Uf1l"i-ruLJm~CJ'U b'u'U\il'U

lv. rlLJ'U~'U'U~-1b?l1lJ1~.1Jll1"1l fll11.1.!;'l:;I.~lVlUl~Vl m:;~'U b~'Uflllll~lr) ru bl.!;'l:;~~ 1'l~l'Wfl, ,~
1'Uflll~eJ\ill'UflllVl\l11'l flElHu-ti''U 11ll~~~(i11 ~~l..Jlmflllm'UflllmCJ 11..11.~EI,j EI~n'UflllVl\l1\il flElHu-ti''U, "
nll1 ~VI~eJ-r'U~'U'U'U1'UVlmu Lb'U'U. "

bll. fhn'U~1.1.!;'l1~f1l1Iihb'w'Uf1l1 I.Un~l CJri11.u~1 CJ'I.JEI~Vl111CJ-11'U1 'U~~ n(i1 bu'U 1UlilllJ fl!] VllJ1CJ

n!] "J~l.uCJu~l.~m-U~N 1(i1mfl~-1fl-r1'1

IS:'. I.b'U1U 5'tJ~1 1..1fll l-r'UVl-r~ ~~'UVl1 eJU1:; 1tJ"1lU~'U1(i1'I.JeJ~I.~ l'i.,U 1~ '1J eJ-1-r~ meJ'U fl~ll

nllu5'tJ~VlU l~ 'al"1lflll'I.JeJ~ I.~lVlUl~"l m~ ~'U "l fl nl~'\Jl'Ufll 1 eJ1Vl fll 1?111V11Vl1eJ flll r) (i1b~eJfl1..Jfl!;'llm

f1l11.~eJ'U()')lbI.Vll1~fllltlfleJmll fll'aUl~l.iJ'Ue-J!;'lfll'nJ~'tJ~~l'U flll~(i1~eJ~l'1~l~ fll'a~\lllruleJ'il1~ eJ'it1!llil

1(i1(J~ 'tJ-1r)'U'tJ t1!"1l1"lnl ~ ~'U \I~ vll fllllJ 1..1J11 \I n'U 0\il 'tJ-1AU 'tJt1!"1l1 I.~ eJ1111u1 s1i'u~ 'tJ~1 1..11fll ~n 11 fl \I fll 1ll

~eJ~l 'Uflllll-r'Ue:J(i1"1leJ'U1.1.!;'l:;fll'Uf)ll~1.1.!;'lflllUD'tJ~1 ~I.u'U1UeJ~1~~u'a~~Vl5m~ ?leJl'1fl~eJ~n'U 1.1.'UluD'tJ~d

ct'. Iil11\1 ~ eJ'Ufl 11~ 1 I.'W 1..1nl l-r'ULJ fl 1.1(,)1..111..16'1fi l'U~ n'lj-1Vl1 eJ11-1I.~(J'U~i1 B\il11 bl.~~-tr'U?I-1~
1.1.!;'l~Ul:;'l.J1 ~ll~'U5 ?I~l-1 flllll~mlll b.1Jl1\11~e:ru flflleJ~LJm~CJ'U U'a:;'(fl"1l'Ul1ll~-1.1Jll1"1lflll 1.1.!;'l:;b~lVlUl~

" "
1'U~-1n(i1-rUVll1'U{i-1fllllle:J(i1Lb!;'l~'UVlnlVl'U(i11Vl'lj-mru flll b1(Jn -r'U Vl1mmlJ\I~-r'UVl-r~ ~ ~'UVl1eJUldCJ'(fu IileJU1.1.Vl'U

L~eJ1eJf1l 6'11'Uflll1. -Ulb~CJ'U1(i1CJbu~l~eJ~l-1~-1mru'I.JeJ-1 b~'U'U1\11fl ~-1f1l1m~vllv1-1 fl~111~eJ1\1~eJ Hlll bu'UI.~'U

'U1\11 fl I.I.~~ eJll bu'Ul.~ eJ-1'I.JeJ-1 "~'U 'U'U" 1 'U\i 11..1:;e:r-r'U~'U'U'U n'U m ~~'U'U'U B'UI.U'Um llle:J (i1mlJU1~lJl!;'l..." "
fl!]Vll..Jl(Jmt1!ll.l.!;'l~ fl!)Vlm (J U.U ."1l.

';:). 1~fllllll. U'ULilllJ LI.~:;AllflleJ-1 I.~lVlUl~Vl1eJ'Ufl fl~ 51..11(i1 ~ LI.~-11.'Ul~ I.I.?lVl1eJVlt{n\il'U
" '"

l.~eJ.,:jfll 1"l \I11ilfl eJHu-ti''U fl l1-r'U Vl1EIfll 11~~'U'U'U 1'U"l fl ~u 1.1.'U'U 11lJ (i'.,:jI.~lV1U l~~U ~ b?lLi~eJflll m ~vll

1(i1CJ1-tlmm fll"iAll flleJ-1e:r~eJ-1l.~tJ'U Vl1eJe:r~1,xm llJ11lllJeJ 1'Uflll I.b~-1b'Ul~bb?lVl~eJ~ tJl'UVI~ fl\il'U~ I.~tJl-tleJ-1
~ \l \J .....

mll~nlV1'U(i1111 'Um~'\Jl'Uf1l1~(i1flll.ueJ~eJ-1b~tJ'U

b'li. fl 1 1 ~ 1tJ'U1~u D 'tJ~mm~bU (J'U~ lLJ fl'Ul CJn -r~lJ 1..1\il~ llv11 (Jfll 11 ,xVl~ EI-r'U'I.JeJ-1'I.Jlt1!

'l.JeJ.,:jl.~lV1Ul~'l.JeJ~-r\i~_1"1. lvct'1S:'1S:' l.~lV1Ul~'l.JeJ-1-r\i~,f'U l.u'U~m~v11mllle:J(i1Vll-11U(J e:r'tJ-1r)'U'tJru"1l1\1~\ileJ.,:j
J.J I 1.1 ..u'I,J 'IJ 'U <LI

~ 1I.U'Ufll"iVll-11U m ~ lViU lVl'I.JeJ-1-r\ie:rLJ'U.."
c:;. l.~lV1ii l~'l.Je:J.,:j-r\i~lv1iJfll"i-rUVl-r~~~'U'j.~1 ElU"i~lEJ"1lL1~'U11'1~ Lth.Jfll"i~ ltJ'U fll"i-rUVl-r~~~'U "1..

IilllJ~1:;11"1l'tJruru~ul~fleJ'U-r\iDllll'U rullv11CJ flllUeJ~ n'UI.I.!;'l:;U'al'UU11lJ fllWI \l1\il l..J1ml (9)Obll \I:;\il eJ~-r'U1Vl'lj-
~ V d-lI 'IJ " II

Iillllm Iill1 (9)tv tv 111Vl'lj-~lflfl 1~ I.fl1..1?I 1ll1J u-r'U1~ I.fl'UVlnVl~'U'U1VlVl1eJ~~~1~~U-r'U•
m(i11,x 'l.JeJ1,x Vl1eJ-r'Ull\1~ 1,xVl-r~~~'UVl1eJU1~ 1(J'(fu5'U 1(i11.1.r1b~lV1Ul~'I.J eJ~-r\i"1 I.~eJ\I~ 1\11,x
" '" "

m::;vl1flll 1~ m~'Vhfll"J Vl1E1Ul~1~fll"Jm:;vllB'UiJ"1leJ'Uv11CJVlUl~ 111V1'1j-~lf)fl1~l.fl'U~l1J u-r'U1~bn'UVI~-1



LL~'U'Ul'VI'VI1t1~~'ih~,nH''U ~l~~ril'V1'U~ 1il'Umml COllvr;n/ <t LLvi~Yi1~11"llUqjrQ'~'lJ1~f1t1'U1~D':i1~'d'\l "h
~'"JCJfI11Utl~tl'ULL~~'lJ11'U'lJ11~fI1WI1iJ1(Jl

~, L~1'V1Ul~"!JtI~'1~1'UVI~Yi~~'UliJlf1m~V11Yi~~'U~di(i!liJlf1f11':i'IJnU~'VIU1~ 'UtI~L~l'V1Ul~
"'... dJ

"!JeJ~~] 'VI~tIliJlf1f11':i1-ffell'UlliJ'VIU1~"!JtI~L~1'V1Ul~"lltl\l1]1'LIfll':i'IJ5u~'VIU1~ LL~~1~L~CJfI 1'U V11Yi~~'UliJlf1

fl1':i'IJ5U~'VIU1~,r'U1 fI1':i1'UVl1Yi~~'U1'Umru-d~\lLiJ'U fI1':iL~CJfl1'U~'U'U'U"lltl~L~1'V1Ul~1~LL~~L~1'V1Ul~'lJtI\l1~

~,r'UIiJ~iJfm~~~(i11~'lJ1~~'"J~f1D'\IImCJtI1'\l1 ~1(Jl11 COl<t~ iJ1V1~~lf)f1~~LL~~ltJ~\I~~'UtJ 'VI~t1~lflfl~~t1~~l(i)

LL~~'IJ~'U~\lLL~6'ltI\I~'U'U1V1~\I~'\II~'U'U1V1

COlO. 6'ltI'UVll'ULL'Ul'IJ5u~ LL~~~1 ~':i f11':il'11L'W'Uf11':itl ~ 1~6'I~1 L6'I~t1 L~t11 ~~t1~ f'I~ t1\1tl'U

fI1':iL'IJ~CJ'ULL'IJ~\lVll\1f1D'VImCJLL~~~.fI1'"J~V11\1~\lf'I~~L'IJ~CJ'ULL'IJ~\l1'IJ

('U1tJaUID~q"a~tl1f'l)

Nmtln1'~11lo41U\"t\~U~fI1~ftn'tYI\hznalftntt'l~euw{\I\11" g
•



.s ., .!j d '3 .1 '3 'tl':i::n1At1l'\.Jno:n'UL"lJ\9lVfUV1n1':i\"ln~lu':i::mJ\"ln~l"lJB'l.mn'U L"lJ1'lGIl

L~eN aJ1\9l"an1"am"J~6H)Un1"a1.u(;l61-Wij~,
***********************

1ii'1CJ~1'L1fl-!ll'UL"lJ\>l~'U~m'iflfl~l'\.h::f1:!Jf'1m~l'lJD'lmn'U L'lJ\>len :nL~\>l'Ul'imul tXm'i~l LU'U-!ll'U

L'u'UhJm:!J:!Jl\>l'i~l'U LL~~L~m u'Um'i\>l'il~?fD'Uflll:!J 1 tJ~-!l1?f LU'Uli'i'iaJ tJ'il\2l"illfln1'iLL Vl'iflLL'Il-!l1(il1~vh1tX...
'lJl(ilflll:!JL U'Ufl~l-!1 ~fl~11l~-!ltJ'i~ lCJ'llU'lJD-!I~l'U'il:!J LLGl~:nLVI\>l~Gll'Ufl1'i li(ilGl~u~~L VlaJl~?faJ\>l'il~?fEl'U11ii', ,
~-!IL~tJfll'ir11V1tJ(ilaJ1 mn1'iml~?fD'Ufl1'i1-1fV)Gl~U ~~tJ L~m UtJLLtJ1Vll-!11 tJfl1'iml~?fD'U fl1'itJ~U~-!lltJ

'UD-!lL'~hVlUl~ 1~\utJ 1 tJm:!JflDVI aJ1 CJ flD 'i~L tJ CJ'UoU'DU-!lfi''U~L~CJloU'El-!ll(ilCJ:ntJlCJ'Ul mLGl~mEl'U LLtJl'Vl1-!1

tJ~u~ ~-!ld

tJ1E.1U1E.1

~l'L1ml'UL 'U\>l~tJ~ fl1'iA fl~ltJ'i~f1:!Jf'1fl~l'lJ D'ULl,ntJ I,'lJ\>l bTl ~(il~tJLL~~ ?f'L1'U?f~tJ1tX:n'i~'U'ULLGl~
na 'in1tJfl1'i~(ilfl1'iHV)Gl~U~'UD-!lL~lV1Ul~ L~El1 ~fl1'itJ~u&1-!11tJ:nfllllJ~n~D-!I 1tJ1-!11?f LUtJli 'i'i:!J LLGl~:n

tJ'i~~V15m~

,(§)' ~l'L1mltJL'lJ\>l~tJ~fl1'if'1fl~ltJ'i~f1:!Jf'1fl~l'lJDtJLLn'U L'lJ(9Ien 1~fllllJ~1fi'fkln'Ufl1'itJ~U~-!lltJ

'lJD-!lL~lVl1hV1ml.JflDVI:!J1CJ flD 'i~LtJCJ'U oU'DU-!lfi''ULLGl~D~l-!1Lfl1'lfl~(il

Iv. ~l'L1fl'lltJL 'lJ(9I~tJ~fl1'if'1fl~ltJ'i~f1:!J~fl~l'lJEltJLLntJ L'lJ(9Ien \,~tJfll 'i1~:n'i~'U'Ufl1'i (9I'il~?fD'U

nl'itJ~U~'lltJ'lJ El'l L~ lVlUl~ \,~D r1l n'U fll 'itJ~U&1'lltJ ua ~(9I'il ~?f D'U fll'iliV) Gl~U~'lJD'l \,~ lViU 1 ~
odd V I I QJ

m:!J:!J1 (91'i~ltJVl LflCJl'lJD'l Dtll'l Lfl'i 'lA'i(il..
nsnu LL'U"JV11'ltlnu~

mnu \,LtJ1Vll 'l rn 'i ml 'il?fD'Ufl1'iGl(il fll 'ili(il~~U ~'UEl'lL~lV1Ul~l tJ ~1'L1fl\lltJL 'lJ(9I~tJ~ fl1'if'1 fl~l,

(§) (§)1~~U'lfi''Uufkl'lflVJmh!il'U r11n'U~LLGl LLGl~&1(il(9l1lJ\>l'il~?fD'Ufl1'itJ~U&1'lltJ (9IGleJ(il~tJloU'

\9]Gl~U'il'UEl\l0~U\lfi'tJUfkl'llll~L{J'U1tJ(9Il:!JflDVI:!J1t1 flD 'i~LtJtI'U LLGl~oU'DU\lfi''UEl~l\1Lfl1\1fl~(il

(§).Iv Vl'lfl~'U"h 1tJm'in~ l(ilcJ\l1~:n:!J1m]ltJ/~:nDtJ~U~\ll'U VI~DaJ1m]l'U~'U 11~vltJ?f~tI

Vl1D1~L VI:!Jl~?faJ1 tJVll\1tJ ~u~ VI~eJD1~ nD 1~ Ln(ilfll'iliV) Gl~U~~ Dl~L11:!J 1~\lAll:!J1~1 tJ1\11?f LUtJli'i'ilJ

LLGl~:ntJ'i~~Vl5m~ 1tX~U\lfi''UUfkl'lll~~'U~(il'llD'U L?ftJm ~ElVl'UVlltJaJ1(91'i]ltJ/~:neJtJ~U~\lltJ !il\lfl~11

Iv. nl'iGl(il1-U(il~~U~ 1tJnl'i loU'~ltl\l'UtJ'i~:!J1ru LLGl~'U~Vll'i~(ilnl'iVl~~t.I1m'1JEl\l ~l'L1fl\lltJL 'lJ\9l~'U~,

tJ'i~f1:!Jf'1n~l'1JDtJLLntJ L'U(9IbTl ltXmD'Ufl~:!J bTl tJ'i~L~tJVI~n 11ii'LLn

(§). fl1'iGl(il fll'i loU'(ilGl~u~'UD\lL~lVlUlm tJnl'i~lL utJ\ll'UmWn'in'ilVl~fl,

fl1'ii'lfl~ltJ'i~f1lJi'lfl'\~l'1JD'ULLntJ L'lJ(9IbTl

Iv.(§) ltXe:ru\lfi''Uuru'lllVlm~~'U~tJ r11n'U(ilLLGlLLGl~&1(il(9l1:!Jm-I~?fD'Ufl1'itJ~U~\lltJ (9IGlD(il'iltJfl1'i
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 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมิน 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๓ 
ที่   ๑๘๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในสถานศึกษา 
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

------------------------------------------------------------ 
 ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency 
AssessmentOnline : ITA Online) ประจ ำมีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) โดยจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 มิถุนำยน 2564 ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้คะแนน 98.81 มีผลกำร
ประเมินเป็นล ำดับที่ 8 ระดับประเทศ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานตนเอง และน าข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม   

  เพ่ือให้หลักกำรดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยสนอง  สุดสะอำด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพโรจน์  อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมกำร 
๓. นำยนิยม  โพธิ์งำม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมกำร 
๔. นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมกำร 
๕. นายอภิชัย เสนาโยธ ี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมกำร 
๖. นำยภมร  หลอดแพง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมกำร 
๗. นำงละมัย  ภูศรีฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๘. นำงสมนึก  ลิ้มอำรีย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
๙. นำงสำวเยำวลักษณ์  แซ่ตัง ผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวนิภำพร  พจนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
๑๑. นำงจรรยำพร  ทศยันไชย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
๑๒. นำงนภำพร  สร้อยมงคล ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
๑๓. นำงยุวดี  แสนเมือง นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ กรรมกำร 
๑๓. นำยธน จันทะวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๔. นำยชนินทร์  ค ำเหนือ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสำวปิยนำถ  เครือวรรณ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๑๖. นำงธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่   อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ดูแล ควบคุม เสนอแนะ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนจนส ำเร็จเรียบร้อย 
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๒.๑ คณะกรรมการจัดท าเอกสาร ประกอบด้วย 

๑. นำยไพโรจน์  อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยภมร  หลอดแพง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมกำร 
๓. นำงสมนึก  ลิ้มอำรีย์ ผู้อ ำนวยกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
๔. นำงสำวเยำวลักษณ์  แซ่ตัง ผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๕. นำงศุภิสรำ  ศรีไสย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๖. นำงสำวปดิวรัดำ  เศษสันต์ นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยศักดำ  ศรีอรรคพรหม เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่  จัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำน 

๒.2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน สถานที่ ยานพาหนะ  ประกอบด้วย 

๑. นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชนินทร์  ค ำเหนือ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมฯ กรรมกำร 
๒. นำงจรรยำพร  ทศยันไชย ผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรกำรเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมกำร 

๔. นำยธน จันทะวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๕. นำงสำวยุพำพร  แถวเพีย    

นักวิชำกำรพัสดุ 
นักวิชำกำรพัสดุ กรรมกำร 

๖. นำงมธุกร  ผำสีดำ นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงวันทนีย์  จันทร์ห้ำงหว้ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่  ติดต่อประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง จัดระบบยำนพำหนะ ติดต่อสถำนที่ 
   ศึกษำดูงำน ที่พัก  
 

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม ประกอบด้วย 

๑. นำยนิยม  โพธิ์งำม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงละมัย  ภูศรีฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๓. นำยวีรไท เศษสันต์ นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
๔. นำงสำวรัตนำ  บุระค ำ ลูกจ้ำง  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมกำร 
๕. นางสาวสายชล วงษ์ษา 

 
ลูกจ้ำง  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมกำร 

๖. นำงสำววรำรัตน์  ศรีปัญญำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยมนูญ  วงศ์บัวพันธ์ นักประชำสัมพันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่  ดูแลกำรจัดอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ถ่ำยภำพนิ่งในกำรด ำเนินกิจกรรม  
 
๒.๔  คณะกรรมการประมวลผล  ประกอบด้วย 

๑. นายอภิชัย เสนาโยธ ี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจิรำวรรณ สุดใด นิติกร กรรมกำร 
๓. นำงสำวจิตรลดำ  ต้นพรหม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๔. นำยวิทยำ  ทิพย์บุญผล ลูกจ้ำง  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมกำร 
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๕. นำงสำวปิยนำถ  เครือวรรณ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

6. นำงธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร         มีหน้าที ่  จัดท ำแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เสร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อทำง
รำชกำร ไปจนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรจนกว่ำกำรด ำเนินกำรโครงกำรเสร็จเรียบร้อย หำกเกิดปัญหำอุปสรรค
ประกำรใดให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำกำรทรำบทันที 
   
    ทั้งนี้  ตั้งแต่   วันที่     ๔   เดือน มิถุนำยน   พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 
          

          สั่ง  ณ  วันที่     ๔   เดือน มิถุนำยน   พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือเข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายสนอง  สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
๒ นายไพโรจน์  อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
๓ นายนิยม  โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
๔ นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓  
๕ นายอภิชัย เสนาโยธ ี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
๖ นายภมร  หลอดแพง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
๗ นางละมัย  ภูศรีฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
๘ นางสมนึก  ลิ้มอารีย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
๙ นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง ผู้อ านวยการบริหารงานบุคคล  

๑๐ นางจรรยาพร  ทศยันไชย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์   

 
๑๑ นายธน จันทะวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

๑๒ นายชนินทร์  ค าเหนือ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ  
๑๓ นางสาวยุพาพร  แถวเพีย       นักวิชาการพัสดุ  
๑๔ นางวันทนีย์  จันทร์ห้างหว้า นักวิชาการเงินและบัญชี   
๑๕ นางสาวปดิวรัดา  เศษสันต์ นักจัดการงานทั่วไป  
16 นายศักดา  ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานธุรการ  
17 นางศุภิสรา  ศรีไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
18 นางมธุกร  ผาสีดา นักทรัพยากรบุคคล  
19 นายวีรไท เศษสันต์ นักจัดการงานทั่วไป  
20 นางสาวจิราวรรณ สุดใด นิติกร  
21 นายมนูญ  วงศ์บัวพันธ์ นักประชาสัมพันธ์  
22 นางสาวจิตรลดา  ต้นพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
23 นายวิทยา  ทิพย์บุญผล ลูกจ้าง  สพป.ขอนแก่น เขต ๓  
24 นางสาวรัตนา  บุระค า ลูกจ้าง  สพป.ขอนแก่น เขต ๓  
25 นางสาวสายชล วงษ์ษา 

 
ลูกจ้าง  สพป.ขอนแก่น เขต ๓  

26 นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์  
27 นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ ศึกษานิเทศก์  
28 นางสาววรารัตน์  ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์  



ก าหนดการศึกษาดูงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564   
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
เวลา 04.00 น.    - ออกเดินทางจากสพป. ขอนแก่น เขต 3 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยง ที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  

เวลา 13.00 – 14.00 น. - ศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

 -  รับฟังบรรยายสรุปผลการประเมิน จากท่าน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

เวลา 14.00 – 16.30 น. - ผู้รับผิดชอบ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ชี้แจงและน าเสนอการประเมินคุณธรรม 

   และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เวลา 16.30 – 18.00 น. - เดินทางจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ถึงท่ีพัก โรงแรมบึงฉวากรีสอร์ท 

   อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

เวลา 18.00 – 20.00 น. - รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 – 10.30 น. - แบ่งกลุ่มย่อยจัดท า PLC ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ตัวชี้วัดที่ 9 

  และตัวชี้วัดที่ 10 ที่ได้จากการศึกษาดูงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

เวลา 10.30 – 12.00 น. - น าผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มย่อยจัดท า PLC   เสนอต่อกลุ่มใหญ่ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 21.00 น. - เดินทางกลับ สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



- รูปศึกษาดูงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การด าเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 
 





วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.
ขอนแก่น เขต 3  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แสดงสัญลักษ์เขตสุจริต  โดยการเข้า
แถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่สุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 21 มิถุนายน 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  น าโดย ดร.สนอง สุด
สะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะรองผู้อ านวยการส านักงาน,ผู้อ านวยการกลุ่ม, ข้าราชการและบุคลากร
ส านักงานฯ ร่วมพิธีประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมเบญจรงค์  สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต เป็นประธานและบรรยายในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่อง "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อน“ และ
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมเบญจรงค์  สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 กรกฎาคม 2564 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับโรงเรียนเพื่อรับการประเมินประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564   ห้อง
ประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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LL'U'ULa'IJtJ lfrHnT'i t1";i::~1U-1'UtI";i::2J1ru 'Vut2564

viatJflflatJ-1 n'U n1";i";i1a-11'IJ~f1fl12Ju.a::t1";i:: Lil'IJ~au. 'Vi-1'tf1~ (eMENSC R)

lfl";i -1ms La"i2Jai1-1fl ru5";i";i2J ~"ia5";i";i2Ju.a::5";i";i2J11l'U1a 1.ua tl1'IJ Ami1•

" "nTj~m:lli'l.rvhJ\1TU..
~~I'I~mJ';i~G'll'lJ..'ll'lJ (contact person)

~eJ - 'lJl:UG'lflfl 'lJl..'lG'l11UV'lJ1Cl Lfl1eJ1';i';i(U l'Vl';i~'WVi0862210084•
l'Vl';iG'll';i E-mail plyanath.kepgmall.com

a'l'Ui'i 1 fl11:UL~il:UltHI fI'll:uitilflflflil.:u;mu.J'U 3 '!i::~\J flllJ,rtltl::'tJil{llJMfltu::~6:U'U"~..
d ",...I .,
UJil1'U'VI 4 fi'U'llf1lJ 2560

fI.Q. (l,I ci
1.1 tI'VIfiRlitfl'!i'Ul" (U~'U'!i::fI\J'VI1)•
1) V'VlDi'\lG'1~1"ll1~ ~l'lJf11'.JtJ-r'UG'I:ul'lmLfl~W~'lJl'.J~'U'Uf11';i'U~~l';i..ijI'lf11';i.fl1fl-r~, , ..

(1) L{h~lJ1V l).fl1fl-r!l1ml:uhJ~..'llG'1 tJfleJl'lf11';i'Vl(ij~~tJ';i~'W'l~i1"lleJ'U

(2) tJ';i~L~'lJ~'Vli)i'\lG'1~{ .

(3) f11';i'U';i';i'lLthVl:ulV~1:u~'Vli)i'\lG'1~1"ll1~ .

([ 'lhwr:;'U'h fPrr.Jrn 'JYlfN'Yh ue: JJ7 'JfJd.Jf.}twia m 'J'U'J'JfIl (hYlJJ7FlYla.JFl'YJrJFJ76'{{P)'f'lf7~. "
M'aV7.Jl'Jv7.J)

2) ~'VlDi'\lG'1~1"ll1~ ~l'lJ (';ieJ..'l) (~111)

(1) Li:h~:UltJ .

(2) tJ';i~L~'lJ~'Vli)i'\lG'1~{ .

(3) f11';i'U';i';i'lL{h~ltJ~1:u~'Vli)1"11a~1"ll1~ .

ath(?J'J:;'Ui7fFJ'j.Jm'JYla.J'YhumJJ7'JfJd.Jf.}61c;fan7':i'U'j'JfIl{hYlJJ7E1Yla.JE1'YJrJFJ76'f(f]'f'lf7~, "
M'ach.Jl'JV7.J)

1.2 blJ.l'IJbU.hJVlll1t1t~~V1~fl1flfli'!l1~(UJ.l'IJ'l::R'uYi2)

1) LLt:J'lJLui'U'Vl.fl1tJ11'1~'Vli)1"11G'1~1"ll1~tJ';i~L~'lJ f11';i~eJI'11'lJf11';i'Vl(ij~~LLfl~tJ';i~Vi'l~i1"lleJ'U

(1) Li11~:UltJ';i~~'UtJ';i~L~'lJ"lleJ..'lLLt:J'lJLLl1'U'Vl'

Li11~lJ1tJ~ 1) tJ';i~L'Vl1"11'VltJtJfleJl'lf11"J'Vl(ij~~Llfl~tJ'.J~'Wt)~i1"lleJ'U

fll';i'U';i'.J'l L{h~:UltJ~l:ULLt:J'lJLLl1'U'Vl' .

(1tJ'.JI'I';i~'U';h lm..'lf11';i'!JeJ..'lvil'lJG'll:Ul'.JCl~..'lt:Jfl~eJf11';i'U';i';i" Li:h~:UltJ 1'lJ'.J~~'U, ,
tJ'.J ~ L~'lJ'!JeJ..'luuu LLl1'U'Vli ~11'1t:Jfl&rlJ{1'Vlill'1tJv11;j11'1~rilV1'lJl'll11 uueia ~

Li:h~lJ1tJmh..'lh uae ((1'111) ~I'ILiJ'lJal'l,h'lJ~1eJ~eJtJfl~LVhl~1'!JeJ..'li'il

L{h~:Ulm.h..'l 1)



(2) u.l.J'U~tlEJ'!Jtl~U.eJ'UI.UlUVI" . nl'rUB-3n'Um1'VJ~~~LLa~'lJ1~'Vi{j~il'tfBU

LL'U1'V11-3m1~~'Ul ~~'Ul'IJ1~ ~'VI5.fl1'Vim1U ~'V!11:ij~m1aD11l.J1iiU1a l~tJ:U-3bU'Umr'U ,

~~'Ul~-31~UU1~tJB-3~11~

bi:ll'V!l.J1tJ·lffi-3bb~'UcJmJ

1) 'lJ1~'tfl'tf'Uii1~'UD11~ LLa~'Vi{j~m1~~B~~Ei '1~~~
2) fl~'VJ~~~bba~'lJ1~'Vi{j~ il'tfBUa~a-3

• .'1 ' ,m1U11abul'V!~ltJ~1~bb'"-l'UtJBtJ'llB-3bb~'Ubb~tJ'VI" .,
a'IJ1~1~u111fl1-3n11'llB-3~1'U~1~11~a-3~a~Bn11tJ11abi:l1'V!~ltJl'U1~~tJ, .
bb~'UVBtJ'tfB-3bb~'Ubb:UtJ'VI.,~1~~a~lJ{j'VI~1~tJ~1~1~~fh'V!'U~ 111 'Ubb~a~

bU l'V!~ltJBcJl'1 11 LLa~ (tilii) fii~ btJ'U~~a1'U'V!~B~BtJa~ b~11 'V!'~'tfB'Ifll

bUl'V!l.J1tJ~l'1 1)

2) IJ.l.J'ULLlh..l'Vlfl1EJ1~EJ'VlDf'11,,~1'll1~ tl".i~L~'U.
(1) Ltll'V1l.l1EJ'S~~\J'I.h~L~'U'!Jtl~IJ.e,J'UU.lhJ'Vl.,

• bUl'V!lJltJ~
..'1 .,/ ( ...,/ , .. '1 .'1 )bul'V!~ltJ'VI mru'VIbL~'UbL~tJ'VI"~~lnml bul'V!l.J1tJ .

• fl11U11'lbUl'V!l.J1 EJmlJbb~'ULL:UtJ'VI., .

a'IJ1~1~tJ111fl1'1n11'tfB'I~1'U~llJ11~a'l~a~Bn11tJ11abUl'V!~lEJ1'U1~~tJ• •
'lJ1~ b~'U'tfB'I uuubL:UtJ'VI" ~1~~a~~{j'VI~1~EJ~1~1~~fh'V!'U~ 111 'Ubb~a~

bUl'V!lJ lEJBV1'1 11 LLa~ (tilii) A~ btJ'U~~a1'U'V!~B~BEJa~ b~11 'lid'll B'I fll

bUl'V!l.J1EJ~l'11)

(2) m·J'U~tlEJ'!Jtl-lIJ.e,J'UI.Ul'U'Vl., .

• bb'U1'V11'1nl1~~'Ul .

bUl'VllJ1EJ'lltl'lbb'"-l'UVBEJ .•
.'1 ' ,

fl11tJ11'lbul'V!lJltJ~llJLL~'UEJBtJ'llB'IU'"-l'UUlJtJ'VI., .
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bb~'UcJBEJ'tfB'ILL~'ULL:UtJ'VI.,~1~~a~~{j'VI~1~tJ~1~1~~nl'V!'U~ 111 u Lb~a~

bUl'V1lJ1tJtlVl'1b uae (tilii) fii~btJ'U~~a1'U'VI1tl~mJa~b~11'V1~'llB'Ifh

bi:ll'V1l.J1EJ~l'1"])
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--------- ---------- ------

1. 'Mann1'llJ.a::L'Mil~a•
{;l11J~a1UnnUf'1ru~m'l1Jm1m1~m~n,r'U~'U~1'U 1~UtJ'Vl51"11a{;l111~1tJm1Uv'ln'Uf111Wil~{;l{;l11J... , ,

If'11'lf111La~1Ja~1'lf'1ru5111J ~~tJ5111JLL~~5111J1JiU1~ 1'Uam'U~fl'~nvY'l 1'U1~~'U11'lL1tJ'Ua~~{;lLL~~ 1~~'U, ,
L"lJ(;l~'U~fl11~n~1 hltJn1V!'U~ lV1~'U~V!11 f'11 um1tJ'U LL~~'Uf'1~lm'Vl1'lfl11~n~1 uci1'U111Jl'Un~m11J"" ,
~1'Uf111U€J.:jn'Ufl11'Vl~~{;l ~i:J1'Um~'U1'Um1~~'U11~'U'U'l1'ULL~~1~LL'U'U'rImiltJ'l a~~(;l-r'Ue:l~'llv'U 'll~eJ~. ,
v'U1tJ1J"lJ um1 L1tJ'U~LL~~~~f111m11J~mh'lL Vi1Vl'Ul'lvf111L 'll~tJ'ULL'll~'l vY'l.Q l~nl'VI'U~ 1VlUL"lJ(;l~'U~

, 'IJ 'IJ

m1~n~la~~{;l,
a1Un'l1'UL "lJ1J)~'U~f111~n~Tlh~rt1J~n~1'lJeJ'ULLn'U L"lJ1J)3 1~.:r'Um1~~ L~eJfllVlL.u'Ua1Un'l1'UL"lJ(;l

~'U~f111~n~lall~(;l Lf'11eJ"lhtJ vY'l.QL-r1eJ1Vff111~1 LU'U'll'UlJ)l1J If'11'lf111 La~1Ja~1'lf'1ru51'j1J ~~tJ5'j11J LL~~, ,
5111J1JiU1~ 1'Uam'U~fl~l "ueJ'ln'Um1'Vl~~IJ)" (il~m11J,hufl.:j1'U L"lJ(;l~'U~f111~mf1a~~IJ) 'lJeJ'la1Un'l1'U. ,
L"lJ(;l~'U~fl1'j~n~1'll1~{l1J~n~1"lJeJ'ULLn'U L'lJ1J)3 L.u'UhJm1JLL'U1'V11'l~a1Ufl.:j1'Uf'1ru~m11Jm1f111~m~n~'U

~'U~1'Un1V!'U~ LL~~a11J11{l-U'ULf'1~eJ'Uf111~1LU'U'll'U 1'llciLU1V!1J1tJ 'll-r'UL'll~tJ'UVlI"1'Uf'1~LL~~~~'U 1'Uf'1a1m 1VI
'" " ,

L~'Uf'1111Ja1~UJ'lJeJ'lf'1111J~m~'(;l~a~~1J)ii1UtJ eJcimh'l'rlmiltJ'l U~lJ)a1511ru~ e.l1'Um~'U1'Um1RVlvci1'lL.u'U~ , "
1'll5111J'L111'llcif111'll nu~~rtn~v'l Lv!1J1~a1J Ei''l~'i'uLL~~'Uf'1~lm'Vlnf'1'U1'Ua1Ufl'l1'UL 'lJ1J)~'U~f111~n~1
'U 'lJ 6J 'U 'I 'I

'll1~rt1J~n~1"lJeJ'ULLn'UL'lJ(;l3 um1'll.:r'UL'll~tJ'Ul~f111v11'l1'U'lJv'l'Uf'1mm 1VlLnVlf'1ru5111JLL~~f'1111J1'll1'llal 'U. ,
f111~lLU'U'l1'U a1um1'UL'lJIJ)~'U~f111~n~l'lh~{l1J~n~1"lJeJ'ULLn'U L'lJ(;l3 i5'll~~~lVf mf'1'l'lf111La~1Ja~1'l

f'1ru5111J 1l~tJ5111JLL~~51'j1J1Ji'U1~1'Uam'U~n~l (n~m11Ja1Un'l1'UL"lJ(;l~'U~f111~n~la~~(;l) ~'U L-r1v, .

2.1 L-r1v~~'U1'Uf'1~lmi.'hun'l1'UL'lJIJ)~'U~m1~n~1'll1~rt1J~n~1'lJv'ULLn'U L'lJ(;l31VfUf'1111J~, "
f'1111JL.u11~1'Uf111LU'UL"lJ(;l~'U~f111~n~la~~(;l•

2.2 L-r1vlVf'Uf'1~lm'Vlnf'1'Ul'Ua1Un'l1'UL'lJ(;l~'U~f111~n~1'll1~rt1J~n~1'lJv'ULLn'U L'lJ1J)3 Ufl11, ,
'll.:r'UL'll~tJ'Ul~fl11v11'l1'U lVfLnVlf'1ruD111JLL~~f'1111Jl'll1'llal'Ufl11~lLU'U'l1'U ( ITA)•

2.3 L-r1vlVf~'U~'VI11 f'11Um11J~f'1111JL.u11~L~tJ1il'Uf11'l'll1~Li3'Uf'1ruD111JLL~~f1111J1'll 1\11al 'Ufl11
'lJ 'U 'lJ '\

~lLU'U'll'U"lJv'lam'U~n't;lvv'Ulml (Integrity & Transparency AssessmentOnline: ITAOnline)

3. Lih'M1I18
~f1~lm 1'Ui.'hUfl\ll'UL 'lJ1J)~'U~m1~n't;1'll1~{l1J~n~1'lJeJ'Uu.n'U L'lJ(;l3 a11J11rt'll5llii(;l'U/'ll5llii'l1'U

1J)11Jm~'U1'U'l1'U(;l11J1J11J)1~1'UL"lJl'1a~~IJ)LL~~1J)11Jfl11'll1~Li3'Uf'1ru51'j1JLL~~f'1111J1'll1'l lal 'Ufl11~1 LU'U'll'U"lJv'l.... ." . .
a1Ufl'l1'UL'lJlJ)w'U'Vif111~n't;1 LWv~~'U1eJ\lf'imci "L"lJl'1av~IJ)"

\J •

4. ~a~ail ~aa'WGlJ.a::i1fil~1ilfl1111a1L~~
4.1 ~a~ail (Output)

'Uf'1~lm1'Ua1Un'l1'UL'lJ(;l~'U~f111~n't;1'll1~{l1J~mn'lJv'ULLn'U L'lJ1J)3 Ufl11'll-r'UL'll~tJ'Ul~fl11,
v11'l1'U1VfLn~f1ru5111JLL~~f'1111J1'll1'l lal 'Um1~lL U'U'll'U ( ITA),

4.2 ~aa'WG(Outcome)
~f1~lm 1'Ua1Un'l1'UL 'lJ1J)~'U~fl11~n't;1'll1~{l1J~n~1'lJeJ'ULLn'U L"lJ1J)3 a11J11{l'll5U~IJ)'U1

'llnU~\l1'Um1J m~'U1'U'l1'U 1'111J1J11'11!1'UL'lJ1'1'l1l ~ I'1LL~~m1Jf111'll 1~ Li3'UfJru5111JLL~~f'1111J1'll1 \Ilal'U fl11
" . .

~lL U'U'l1'U'lJv'lG11Un'l1'UL'lJl'1w'UVifl11~n't;1 LWv~~'U1v"l'imci "L'lJlJ)a~~1J)... ,
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OJ CIlIA'OJ 0 4
5. ""1J'Yf'l"fl'l111it1L':i;) (KPls)

5.1 L;i{lm1l1tU

~mJ(;l~95 "1Ja.:J'4~(;llm ?lv'I'u."1Jn.3'l.l1l'U'i(;)1JU(;l~ljnl'~'l.l-r'ULtJ~t:J1J1~nl"jvll.:Jl1J1~bilVl

~ruli':i':i:l..lLL(;l~R11:1..11'l.l~.:J1?111Jf11':i~lLU1J.:Jl1J( ITA),
5.1 L;i.:lfltUm",

"1JeN'4~(;llmii~11:1..1m~V!'l:r n U(;l~'l.lllllii.:Jl1J 1~?laVl~~ a.:Jn'U:I..Ilm~l1JL"1J~~1J~'1:u~~LL(;l~

Lnru,]f11':i'l.l':i~LiJ1J~ruli':i':ilJLL(;l~ml:1..11'l.l1.:J1?111Jf11':i~1LU1J.:Jl1J"1Ja.:JL'!J(;)~1J~f11':ifi1f1'1~n,
q I .. If.,

6. ~a1'lfl1fl'l1;):: Lfl':i'U

uaenrrs11J,hun.:Jl1JL'!JlJl~1J~f11':ifi1mn'l.l':i~(l:l..lfi1f1'lon'!Ja1JLLrl1JL"1J(;)3 ii~11:1..1m~'VI,rnU(;l~i1G'i11J,
11:1..111Jm~'U11J f11':i~lLU1J.:Jl1J1~?IaVl~~ a.:Jn'Un;)m':i:l..l~ l1Jf11':iila.:Jn1Jnl':iVl:U~~'!JV.:JL'!J~~1J~f11':ifi1n'l:'}l?1:U~~, ,
LL(;l~f11':itJ':i~LiJ1J~ruli':i'.i:l..lLL(;l~ml:1..11'l.l~.:Jl?111Jf11'.i~lLU1J.:Jl1J'!Jv.:JL"1J(;)~1J~,

7. Oflll Lil1'V1111f1m~i''U ~atl':i:: lf1"tl
• OJ

'U~(;llml1J'huml1JL"1J(;)«1J~f11'.ifi1n'l:'}l'l.l'.i~(l:l..lfi1n'l:'}l'!Jv1JUrl1J L"1J(;)3,

8. ':i::f1::L'la1tl1 LU1Jlfl':i.:lrns

1 ~(;ll~:1..12563 - 30 n1Jt:J1t:J1J2564.
9. w.l1Jm':itl~Ui.:l11JLLa::LL~1Jm':it<ti~1f1L~1J.:I'UtI':i::1I1tu (it1111':itlih~1f11~'ln':i1f1m':i)

'l.:lL~1J.:I'U'lh::1I1tu-rifi1LU1Jm':i 150,000 'U1'V1(ml.:lLLit1J-M1'V1~1J'U11'1a'l1J)

d
n;)n'i':iW':i1f101':i

L~1J.:I'UtI':i::1I1tU
1'1

fhfl auLL'VI1J t<tiitilfl
~
'lit" ':i'l1l,

1 n;)n':i':ill-ri 1 01':iAO'tt1".:I1L'Yfflit;)'i9tM1JLL'U'Uv ,

1.1 ~hVi~n 28 ~1J (14 ~v.:J x 1,500 'U1V1) 21,000 21,000

1.2 ~lm'VI1':iLEJ1J(28 ~1J x 300 'U1V1) 8,400 8,400

1.3 ~l'nl'V11J::"lnUl1J~nt1.:J ?I'n'l.l.'!JV1JUr11JL"1J~3 (1'l.l- 11,200 11,200

n~'U) L'VI:I..IT:ci1t:J(28i'l1J x 400 'U1V1)
" "1.4 ~lLUm~t:J.:J (28 i'l1J x 80 'UTV1) 2,240 2,240
" "1.5 ~lLUm~t:J.:J (28 i'l1J x 240 'U1V1) 6,720 6,720

1.6 ~lm'VI1':iLVit:J.:J(28 i'l1J x 120'U1V1) 3,360 3,360

1.7 ~lm'VI1T:i1.:J (28 i'l1J x 35 'UTV1) 980 980

1.8 ~lm'VI1J~L'VI:I..I1~lt:Jfin'l:'}l~Hl1J 20,000 20,000
"

1.9 ~11?1Vl 26,100 26,100,
':i'l1l 73,900 26,100 100,000

n:um':i:l..l~ 2 'l.l':i::"!l:l..lL~~t:J:I..Ii'l11:1..1Vi~tlllfl1'.i'l.l'.i~Lil1J,
2 f'lruli':i'.i:l..lLL(;l::i'l11:1..11'l.l~.:Jl?1'(ITA Online)

- ~lm'VI1)LL(;l::m'VI1)il.:J (1l0'U1V1X 30 F11Jx 111J) 3,300 3,300

':i'l1l 3,300 3,300
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- F111'V1tJ1m(600 U1'V1x 4 "ll:W.) 2,400 2,400

'i'Jll 2,400 9,680 12,080

4 il"ilm~l.J~ 4 m1VltluLLUU1"f111-ru~"lJm~iir.n'Wl~ci1'W
'U 'U

baWllEJ'Wtln(EIT)

4.1 FilmVll~LLfl~tllV11~11'1 (110U1'V1X80f'l'Wx 11'W) 8,800 8,800

4.2 F11V.1V1'W::(200 U1'VIX60f'l'Wx 21'W) 16,000 16,000

4.3 1"111"" 9,820 9,820,
'i'lll 24,800 9,820 24,800
~

'i'l3J'VI{l'MllM 2,400 111,680 35,920 150,000
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u~:: L:W'WI'1UJ511l.JLLfl:::f'l11l.J1u~'11,,1'Wfl11,
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
 



ค าน า 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น  
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจ ริต และ  
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่ง
ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนส าเร็จ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อย
ละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน 
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างาน 
ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ  
มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ



ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

 

 



ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
1. สภาพทั่วไป    

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  2542  มาตรา  37  โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
2546  มาตรา  33  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา  จ านวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วยและมาตรา  34  ให้จัดระเบียบบริหาร
ราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยให้มีการจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  
183  เขต  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โดยยุบรวมส านักงานการประถมศึกษากิ่ง
อ าเภอ ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน มีหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรในวัยเรียน ในเขตอ าเภอพล อ าเภอหนองสองห้อง 
อ าเภอแวงน้อย อ าเภอแวงใหญ่ และอ าเภอโนนศิลา  ตั้งอยู่ที่ถนนเมืองพล – ชัยภูมิ  (บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน
พล)  ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ  75  กิโลเมตร 
มีจ านวนโรงเรียนในสังกัด 180 โรงเรียน (20 ก.ค.63) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  133  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
73.89  ของโรงเรียนทั้งหมด มีนักเรียน 17,294  คน  ครู 1,847 คน ศึกษานิเทศก์ 18 คน และบุคลากรอ่ืน  42 คน 
 

2. อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต อ าเภอบ้านไผ่      อ าเภอชนบท       จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขต อ าเภอสีดา         อ าเภอบัวลาย       จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต อ าเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์       อ าเภอเปือยน้อย  

          จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  
 
3.   สภาพการจัดการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น 3 

3.1 จ าแนกตามขนาด   (ข้อมูล  ณ  วันที่  20  กรกฏาคม 2563) 
    ตารางท่ี 1  โรงเรียนรัฐบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  3 

อ าเภอ 
จ านวน 
โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(0 – 120) 

ขนาดกลาง 
(121 – 600) 

ขนาดใหญ่ 
(601-1,500) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
(1,500 คนขึ้น

ไป) 
พล 52 41 11 - - 
แวงน้อย 27 19 8 -  - 
แวงใหญ่ 20 14 7 -  - 
หนองสองห้อง 63 48 14 1  - 

โนนศิลา 18 11 6 - - 
รวม 180 134 46 1 - 

   



4. ข้อมูลบุคลากร   
 ตารางท่ี 2  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3 

กลุ่มตามโครงสร้าง 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 
ข้าราชการ ลูกจ้าง รวม 

1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 - 1 
2.  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 - 5 
3.  กลุ่มอ านวยการ 5 11 16 
4.  กลุ่มนโยบายและแผน 4 2 6 
5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 1 7 
6.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 2 8 
7.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 18 2 20 
8.  หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 2 
9. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 3 9 
10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1 
11. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  2 0 2 
12. กลุ่มกฎหมายและคดี 2 1 3 

รวม 57 23 80 
 
ตารางท่ี 3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  จ าแนกตามอ าเภอ   

 
อ าเภอ  

 
โรงเรียน 

 
นักเรียน 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

พล 52 4,236 506 
แวงน้อย 27 2,477 268 
แวงใหญ่ 20 2,245 236 
หนองสองห้อง 63         6,266 633 
โนนศิลา 18 2,070 204 

รวม 180 17,294 1,847 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 



ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มวีัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 89.09  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A   (Very Good) โดย ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนสูงสุด 
99.05คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 68.75 
คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 76.42 - - 
2559 75.15 ลดลง -1.27 
2560 80.67 เพ่ิมข้ึน +5.25 
2561 75.55 ลดลง -5.12 
2562 83.87 เพ่ิมข้ึน +8.32 
2563 89.09 เพ่ิมข้ึน +5.22 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 99.05 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.33 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.33 AA ผ่าน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.13 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 95.04 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.82 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.74 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.64 A ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 87.61 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 68.75 C ไมผ่่าน 

 



หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วดัที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้

3. การใช้อ านาจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล  
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 



ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด  
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติช มหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง  
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ



ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
  

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

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

สาระส าคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 



ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  



 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  



 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

 



เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง  ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 

 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  73 
คะแนน 



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้ องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน 
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียห ายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ



คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และ การปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม



ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เ อ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

 
 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระท า
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 



2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ  การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ กี่ ยวข้องกับการทุจ ริ ตและประพฤติมิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ นตอนการด า เนินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 
 



 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย  ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน  มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 



 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝั งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่ วนรวมเป็นที่ ตั้ งมีความซื่ อสัตย์  สุ จริต  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 

 

 



 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 และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

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

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน  
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย  
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติ งาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

บรรษัทภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต 
จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  
และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ 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 
ทรพัย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทนัต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกบัสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
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 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

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. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง  
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

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

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลง นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็ก

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย



ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3.... 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

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

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 
 
 



2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1.  บุคลากรของ สพป.ขอนแก่น เขต 3     จ านวน    80      คน 
 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3  จ านวน   200       คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 12,080          กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2564  

คะแนน  85 137,920          กลุ่มนิเทศฯ 

รวม 150,000           

 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 

xx,xxx 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

12,080 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

- 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจ าปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

137,920 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

xx,xxx 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่าปี 2564 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 

 



 
(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุม มีความ
ตระหนัก และปฏบิัติหน้าที ่
ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

12,080          กลุ่มนิเทศฯ 

2.กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 2564  

บุคลากรทุกระดับ 137,920          กลุ่มนิเทศฯ 
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 (ตัวอย่าง) แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

- กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

12,080 กลุ่มนิเทศฯ 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 12,080  
 - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่   
 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต - กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ   
    
    
    
    
    
    
    
    



48 
 

    
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

137,920 กลุ่มนิเทศฯ 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 3,300  
 - กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 34,620  
 - กิจกรรมศึกษาดูงาน 100,000  
 -  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 -  การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 -  การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 -  การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม   
 -  การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   

รวมทั้งสิ้น 150,000  
  

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
    (นายชนินทร์  ค าหนือ)                  (นายสนอง  สุดสะอาด) 
  ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตถพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิ 

การ (สพฐ.) 
 (.........................................) 

 ต าแหน่ง ............................................... 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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