
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ส ำนกัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 

รำยงำนกำรก ำกบัติดตำม 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัปรำบปรำมกำรทจุริต 

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 
 

รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2564 -มีนาคม 2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



คำนำ 
 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ฉบับนี้ จัดทำขึ้น 
เพ่ือแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ ความก้าวหน้าใน
การดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลการดำเนินการ  ใน 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะ
เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจได้ไม่มากก็
น้อย  

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
        เรื่อง            หน้า 

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 2 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 

ภาคผนวก 9 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและ  
  ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
****************************** 

ด้วยสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ เพ่ือร่วมผนึกกําลังและความร่วมมือใน
การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
ขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดย
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
แม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560- 2564) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติ 
การตามแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นกรอบ 
ทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธ ีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื ่อสัตย์สุจริต โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต โปร่งใสในการดำเนินงาน 
2. ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
3. กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม 
4. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึงขอรายงานความคืบหน้าของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้



1 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รายไตรมาส 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 
 

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต โปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

- การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือ
โอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน 

- ✓ 
 
 
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

2.ขับเคลื ่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ✓  กลุ่มนิเทศฯ 
 - การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - ✓  

 - การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ✓  

 - การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ✓  

 - การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - ✓  
- การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 

 ✓  

 - การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ✓  
      



2 
 

กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 
 

3. กิจกรรมปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 

17,070 ✓ 
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

4.กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

3,300 ✓ 
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

- ศึกษาดูงานเขตท่ีได้คะแนนระดับ 1- 10 ของประเทศ 79,830 ✓  กลุ่มนิเทศฯ 

- กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

24,800 ✓  กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รายไตรมาส 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ไตรมาสที ่2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) 

กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 
 

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต โปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

- การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือ
โอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน 

- ✓ 
 
 
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

2.ขับเคลื ่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ✓  กลุ่มนิเทศฯ 
 - การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - ✓  

 - การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ✓  

 - การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ✓  

 - การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - ✓  
- การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 

 ✓  

 - การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ✓  
      



4 
 

กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 
 

3. กิจกรรมปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 

17,070 ✓ 
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

4.กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

3,300 ✓ 
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

- ศึกษาดูงานเขตท่ีได้คะแนนระดับ 1- 10 ของประเทศ 79,830 ✓  กลุ่มนิเทศฯ 

- กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

24,800 ✓  กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริตและมีจติสำนึก
สาธารณะ 

ร้อยละ 85 - 

         
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. ขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 

บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3. กิจกรรมปรบัฐาน
ความคิดบุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการ มีจิตสำนึก
สาธารณะและสามารถ
แยกแยะระหว่าง

ร้อยละ 85 17,070 
 

        กล ุ ่ มน ิ เทศต ิดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 
2565 สูงขึ้น 

คะแนน  85 107,930  
 

       กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

รวม 125,000           

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้าน

ป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต โปร่งใสในการดำเนินงาน 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
- ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 

- กลุ่มนิเทศฯ 
 

กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

- กลุ่มนิเทศฯ 
 

 - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -  
  - การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -  

  - การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -  
  - การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -  

  - การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน -  

  - การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม -  

  - การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ -  

  - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -  
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้าน

ป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 17,070 กลุ่มนิเทศฯ 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 17,070  
 กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 107,930 กลุ่มนิเทศฯ 
 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 3,300  

 - ศึกษาดูงาน 79,830  
 - กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 24,800  

รวมทั้งสิ้น 125,000  
 

 

      
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่



 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
         คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๓ 

ที่   ๑๕๙ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
------------------------------------------------------------ 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรม
สำนักงานเขตพ้ืนที่สุจริต  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยให้ยึด
กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ได้มีการกำหนดมาตรการ กลไก เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่  
เพ่ือให้หลักการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. นายสนอง  สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประธานกรรมการ 
๒. นายชุติพนธ์  จะชาล ี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ 
๓. นายอภิชัย  เสนาโยธ ี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการ 
๔. นายภมร  หลอดแพง รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการ 
๕. นายชนินทร์  คำเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๗. นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่สุจริต ให้ลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ 

๒.คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นายภมร  หลอดแพง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ประธานกรรมการ 
๒. นายชุติพนธ์  จะชาล ี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองประธานกรรมการ 
๓. นายอภิชยั  เสนาโยธี รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองประธานกรรมการ 
๔. นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
๕ นางศุภิสรา  ศรีไสย ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
๖. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๗. นางจรรยาพร  ทศยันไชย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
๘. นางสาวนิภาพร  พจนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 



๙. นางนภาพร  สร้อยมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๑๐. นางยุวดี  แสนเมือง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการกลุ่ม 
   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 

๑๑. นางสาวยุพาพร  แถวเพีย       นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
๑๒. นายธน  จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
๑๓. นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
๑๔. นายชนินทร์  คำเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมกาและผูช้่วยเลขานุการ 
๑๖. นางธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 มีหน้าที ่   ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   ตามคู่มือและปฏิทินที่กำหนดพร้อมรายงานผล 

  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

   

ทั้งนี้  ตั้งแต่   วันที่     ๕   เดอืน พฤษภาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
          

        สั่ง  ณ  วันที่     ๕   เดือน พฤษภาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 
 



 

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที่สอดคล้องกับการรายงานติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขก 3  สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ  โทรศัพท์ 0862210084 

โทรสาร.................................................................................  E-mail piyanath.k@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย 1)ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ      

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................................................  

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ....................................................................... 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)...................................................  (ถ้ามี) 

(1) เป้าหมาย ....................................................................................................................  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์.....................................................................................................  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

         (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

     เป้าหมายที ่1) ประเทศไทยปลอดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………...……………..……… 



 

............................................................................................................................ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) 
  

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ . การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาทั้งระบบโดยองค์รวม 

    เป้าหมายของแผนย่อย  

1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต 
2) คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………......... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น  

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 

• เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่ า

เป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 

• แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 

• เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละ



 

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 

  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 

  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..…….  

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ที่ .................................................................................................................... 
  2) เป้าหมายรวมที่ ................................................................................................................... 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ ..............................................(หลัก)............................................................... 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................... 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี .................................................................................................. 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี .................................................................................................. 
  (3.X) แนวทางการพัฒนาท่ี ................................................................................................. 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)........................................................ ......... 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที.่..................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาท่ี.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาท่ี.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย

ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 

4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 

5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1)............................................................................................................................................. 
2)..............................................…………………………………………………………………………………….. 

    3)..............................................……………………………………  
 
 
 
 



 

1. หลักการและเหตุผล    
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกำหนดให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม     
ด้านการป้องกันการทุจริต ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข มีการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริตเครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ            
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้
เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น
รูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ยั่งยืน และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของบุคลากรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 จึงได้จัดให้ มีโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) 
    2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  
 

3. เป้าหมาย 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงาน
ตามกระบวนงานตามมาตรฐานเขตสุจริตและตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 
  

4. ผลผลิต ผลลพัธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1 ผลผลิต (Output) 
   บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   มีการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ทำงานให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) 



 

 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สามารถปฏิบัติตน/
ปฏิบัติงานตามกระบวนงานตามมาตรฐานเขตสุจริตและตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต 
 
5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 5.1 เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ95 ของบุคลากร สพป.ขก.3 ปฏิบัติตน และมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) 
 5.1 เชิงคุณภาพ 
   ของบุคลากรมีความตระหนัก และปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่สุจริตและ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีความตระหนักและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตของเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาเขตสุจริตต้นแบบ     
 1.1 ค่าท่ีพัก 20 คน (11 ห้อง x 1,500 บาท)  16,500  16,500 
 1.2 ค่าอาหารเย็น (20 คน x 300 บาท)  6,000  6,000 
 1.3 ค่าพาหนะจากบ้านพักถึง สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 (ไป-กลับ) เหมาจ่าย(20 คน x 400 บาท) 
  

8,000 
  

8,000 
 1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 80 บาท)  1,600  1,600 
 1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 240 บาท)  4,800  4,800 
 1.6 ค่าอาหารเทีย่ง (20 คน x 120บาท)  2,400  2,400 



 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 1.7 ค่าอาหารว่าง (20คน x 35 บาท)  700  700 
 1.8 ค่าพาหนะเหมาจ่ายศึกษาดูงาน   20,000  20,000 
 1.9 ค่าวัสดุ    19,830 19,830 

รวม  60,000 19,830 79,830 
 
2 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA Online) 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง (110บาทx 30 คน x 1วัน) 

  
 

3,300 

  
 

   3,300 
รวม  3,300  3,300 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”  
3.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง (110บาทx 77คน x 1วัน) 
3.2 ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ชม.) 

 
 
 

3,600 

 
 

8,470 

  
 

8,470 
3,600 

 3.3 ค่าวัสดุ   5,000 5,000 

รวม 3,600 8,470 5,000 17,070 
4 กิจกรรมที่ 4 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (EIT) 
    

 4.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง (110บาทx 80คน x 1วัน)  8,800  8,800 
 4.2 ค่าพาหนะ (200 บาทx 80คน x 1วัน)   16,000   16,000 
 รวม  24,800  24,800 
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน

สถานศึกษาออนไลน์ 
    

 5.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง (110บาทx 40คน x 1วัน 
5.2 ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ชม.) 

 
3,600 

4,400 
 

 4,400 
3,600 

 5.3 ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน 
 (440 บาทx 10คน x 5วัน) 

  
22,000 

  
22,000 

รวม 3,600 26,400  30,000 
รวมทั้งหมด 7,200 131,765 16,035 155,000 

 
 
 
 
 



 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ   79,830  79,830 
2. การทำงานตามมาตรฐานเขตสุจริต รองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

  45,170  45,170 

3. การประเมินสถานศึกษาออนไลน์   30,000  30,000 
รวม   155,000  155,000 

     
    (ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ) 

 

    (ลงชื่อ)                                      ผู้เห็นชอบ 

                      (นายชนินทร์  คำเหนือ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 

 

    (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายภมร  หลอดแพง) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

    (ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายสนอง  สุดสะอาด) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส ำนกัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 



คำนำ 

 แผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจร ิต  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่ง

ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพ่ือ

เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผล

ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทนำ 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดบัที่ 

110 ของโลก จากจำนวนทั ้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจร ิตคอร์ร ัปชัน  

อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ 

หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต

ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม

การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม 

ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม  

การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู ้ในทุกช่วงวัยตั ้งแต่ปฐมวัย มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่ านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา
ต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 



 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลกูฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน

การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การ

ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

 

 

  



ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  37  โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  33  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่
การศึกษา  โดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอื่นด้วยและ
มาตรา  34  ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น
ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  183  เขต  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โดยยุบรวม
สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เข้าเป็น
หน่วยงานเดียวกัน มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับประชากรในวัยเรียน ในเขตอำเภอพล 
อำเภอหนองสองห้อง อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโนนศิลา  ตั้งอยู่ที่ถนนเมืองพล – ชัยภูมิ (บริเวณ
ด้านหน้าของโรงเรียนพล) ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น 
ประมาณ  75  กิโลเมตร มีจำนวนโรงเรียนในสังกัด 180 โรงเรียน (20 ก.ค.63) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  
133  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.89  ของโรงเรียนทั้งหมด มีนักเรียน 17,294  คน  ครู 1,847 คน ศึกษานิเทศก์ 
18 คน และบุคลากรอื่น  42 คน 
 

 ๒.  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต อำเภอบ้านไผ่      อำเภอชนบท       จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขต อำเภอสีดา         อำเภอบัวลาย       จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต อำเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์       อำเภอเปือยน้อย  

          จังหวัดขอนแก่น และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  
 
  ๓. การคมนาคม 

     การคมนาคมเชื่อมระหว่างอำเภอภายในเขตพื้นที่การศึกษามีทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12  ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเชื่อมต่อ   กับจังหวัด
ชัยภูมิ และมีทางหลวงจังหวัดเชื่อมกับทุกอำเภอ โดยมีระยะทางระหว่างอำเภอ  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ดังนี้ 

อำเภอพล ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง  1 กิโลเมตร 
 อำเภอหนองสองห้อง ถึงที่ตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง 22 กิโลเมตร 
 อำเภอแวงน้อย ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง 20 กิโลเมตร  

อำเภอแวงใหญ่ ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง  20 กิโลเมตร 
          อำเภอโนนศิลา ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง 20 กิโลเมตร 
 
   4. โครงสร้างองค์การ (Organizational  Structure) 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต



พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และฉบับที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2561  ประกอบด้วย 9 กลุ่ม  1 
หน่วย ดังนี้     

1)  กลุ่มอำนวยการ         
      2)  กลุ่มนโยบายและแผน 
  3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4)  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                
      9)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

๕. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ครูมุ่งม่ัน  ปั้นคุณภาพ 

๖. ค่านิยมร่วม (Core Values)   
 FIT F   = Fairness   :  ยุติธรรม        
   I    = Integrity   :  ซื่อสัตย์ 
   T  =  Team practice     :  ปฏิบัติเป็นทีม 

๗. เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. คุณภาพนักเรียน 

๘. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 1. การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
 2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  
 3. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมื อการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ

ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 

225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 

โปร ่งใสตรวจสอบได้ด ้วยระบบเวลาจร ิง (Real-time system) และการประเมินมีประส ิทธ ิภาพ ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ

ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที ่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 

การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

  



เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ  

การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด  

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อำนาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 



 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.98 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 86.28 คะแนน1.3 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) 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 
2564 95.98 เพ่ิมข้ึน +6.89 

 



1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.23 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 98.51  AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  98.21  AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.20   AA ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 97.82   AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.48 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 97.43 AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 95.25 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 86.28 A ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วดัที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนน ต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

 



1. การปฏิบัติหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู ้มาติดต่อทั ่วไปหรือผู ้มาติดต่อที ่รู ้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้

3. การใช้อำนาจ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล  
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
 



7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องคร บถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด  
ให้มีช่องทางให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับ  
การดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื ่อให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง  
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข ้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้องดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้องว ิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  



4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระสำคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั ้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  มีประสิทธิภาพ 

ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 



ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 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) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั ่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั ่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 



 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 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) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ 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) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที ่ของตนเองเพิ ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน



การทจุริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ ่งจะนำไปสู ่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 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 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



4.6.1 ประชาชนและภาค ีต ่าง ๆ ในส ังคมร ่วมม ือก ันในการป ้องก ันการท ุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประส ิทธิภาพมีความเด ็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาคร ัฐม ีความโปร ่งใส ปลอดการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ มีการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในท ุกระดับ โ ดยเฉพาะการสร ้างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 



ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธ ีค ิดที ่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่า งผลประโยชน์ส ่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื ่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้ เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื ่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจ ิตสำนึกการเป ็นพลเม ืองท ี ่ด ี ม ีว ัฒนธร รมส ุจร ิต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 



โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว ่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธาร ณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที ่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี ่ยงด้านการทุจริต เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 



ด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื ่อลดการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
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
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

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 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

 

 



2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าส ู ่ระบบดิจ ิท ัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินการที ่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคด ีท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ การปร ับปร ุงข ั ้นตอนการดำเน ินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ กา รปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ด ้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจร ิตและผู ้เช ี ่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ้ท ี ่เป ็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 – 
2575 

ปี 2576 – 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 – 
2575 

ปี 2576 – 
2580 

เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ปล ูกฝ ังจ ิตสาธารณะ ย ึดประโยชน์ส ่วนรวมเป็นที ่ต ั ้ งม ีความซื ่อส ัตย์  ส ุจร ิต ม ีว ิน ัย ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี ่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  



 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที ่คณะร ัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา ได ้แถลงนโยบายต่อสภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาติ  

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

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

1. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ

หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา 

เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึก 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 

 

 



2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1.  บุคลากรของ สพป.ขอนแก่น เขต 3     จำนวน    80      คน 
 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3  จำนวน   80      คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.กิจกรรมสร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจรติ 
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริตและมีจติสำนึก
สาธารณะ 

ร้อยละ 85 - 

         
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

2.ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 

บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

3.กิจกรรมปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต มคี่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มจีิตสำนึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 17,070 
 

        กลุ่มนิเทศติดตามและ
ป ร ะ เ ม ิ นผลกา รจั ด
การศึกษา 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4.กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 
2565 สูงขึ้น 

คะแนน  85 107,930  
 

       กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

รวม 125,000           

 



7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

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

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มีพฤติกรรมยึดมั่น  

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึ กษา/สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาออนไลน์  

(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์กำหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตสำนึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 

xx,xxx 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

17,070 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

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

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถนำความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

- 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ เตรียม
สั้นประเมินดา้น
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจำปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

107,930 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจำปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

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

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

xx,xxx 



36 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประจ่าปี 2564 

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

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 

- 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

บุคลากรมีความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจรติ
และมีจติสำนึกสาธารณะ 

บุคลากรในสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
- 

         

กลุ่มนิเทศฯ 
 

2. กิจกรรมขับเคลื่อน
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสา
นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 
ประพฤติมิชอบ 

บุคลากรในสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
- 

         

กลุ่มนิเทศฯ 
 

3. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรในสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
17,070          กลุ่มนิเทศฯ 

 

4.กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ที่
การศึกษา (ITA) ปี 2565  

บุคลากรในสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
107,930          กลุ่มนิเทศฯ 
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 แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต โปร่งใสในการดำเนินงาน 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
- ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 

- กลุ่มนิเทศฯ 
 

กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

- กลุ่มนิเทศฯ 
 

 - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -  
  - การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -  

  - การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -  

  - การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -  

  - การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน -  
  - การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม -  

  - การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ -  

  - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -  
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 17,070 กลุ่มนิเทศฯ 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 17,070  
 กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 107,930 กลุ่มนิเทศฯ 
 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 3,300  

 - ศึกษาดูงาน 79,830  
 - กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 24,800  

รวมทั้งสิ้น 125,000  
 

      
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

    (นายชนินทร์  คำหนือ)                  (นายสนอง  สุดสะอาด) 
  ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตถพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

1. ดร.สนอง  สุดสะอาด         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
2. นายชุติพนธ์  จะชาลี       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
3. นายอภิชัย  เสนาโยธ ี       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
4. นายภมร  หลอดแพง       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
5. นายชนินทร์  คำเหนือ            ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 
 

นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ       ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 

จัดทำรายงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


