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คํานํา 
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สวนที่ 1 บทนํา 

 

สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย 

  ปจจุบัน ปญหาการคอรรัปชันถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

ซึ่งปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ แมวาประเทศไทยจะกาวเขาสู

ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม มีการรณรงคจากองคกรของรัฐ หรือองคกรอิสระตางๆ เห็นพอง 

กันวา การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่นําไปสูความยากจน และเปนอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

อยางแทจริง สําหรับประเทศไทยนั้นเปนที่ทราบกันทั่วไปวา ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญ 

ลําดับตนๆที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนมาชานานจนฝงรากลึกและ 

พบเกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่ง 

ของวัฒนธรรมไทยไปแลว 

 สาเหตุของปญหาท่ีพบ คือ การทุจริตคอรรัปชันเปนประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแตดั้งเดิมและมีอิทธิพล 

ตอความคิดของคนในปจจุบันอยูคอนขางมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของขาราชการจึงไมสอดคลองกับ

แนวความคดิของการเปนขาราชการสมัยใหม การทุจริตคอรัปชันของขาราชการดวยความไมรูหรือดวยความบริสุทธิ์ใจ 

จึงยังคงปรากฎอยูคอนขางมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอรรัปชันของขาราชการอยูที่ตัวขาราชการ ปญหาที่เกิดจาก

ความคิด ความไมมีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปญหาของตัวขาราชการ ไมวาจะเปนเรื่องของรายได สวัสดิการ 

จริยธรรมในการทํางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวขาราชการ การบริหารราชการแผนดินเปนสาเหต ุ

ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอรรัปชันในวงราชการ อันนําไปสูการสูญเสียเงินรายไดของรัฐบาล 

ความไมเสมอภาคในการใหบริการของขาราชการแกผูติดตอ ประชาชนผูเสียภาษีไมไดรับบริการที่มีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2557 และป 2558 

ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในป 2559 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 35 คะแนน 

ในป 2560 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในป 2561 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมินลดลง 

เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูงซึ่งสมควรไดรับการแกไขอยาง

เรงดวน 

 แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

(สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

พรอมท้ังกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI)  สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตใน

วงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและ
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สงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอม

ที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตาน 

การทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ 

มีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน

และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอ 

การทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

เพ่ือตานทุจริต พรอมทั้งเสริมพลังการมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวน 

เพ่ือตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการ

ผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการ

ระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ

สอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 6  

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่ งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  ไดจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐาน 

ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมาย 

การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรับโครงสร างประเทศไทยไปสู 

ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม

ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เก่ียวของกับ 

การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สรางความตระหนักรู”เพ่ือปองกันการทุจริต ที่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่ เทาทันตอ 

การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเปน

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนสวนใหญของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสําคัญ 

ของการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอยางตอเนื่องโดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุงเนนการพัฒนานักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุมเปาหมายที่เปนโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

จํานวน 225 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือขายโรงเรียนสุจริตเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่องทุกป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การดําเนินโครงการยังขยายผลใหครอบคลุมถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใตกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการดําเนินงานตามภารกิจอยางโปรงใส อีกทั้งยังมีการนําเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มาขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สรางกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต สอดคลอง

แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขาย  

 เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรวมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสู 

การปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลัก

ที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  

แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2.

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนา

ประเทศอยางเปนรูปธรรม  
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 ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ดําเนินโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปลูกฝงให

นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะ

กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตทั้งใน

ระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ผานการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ไดแก กิจกรรมบริษัท 

สรางการดี กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผูบริหาร เปนตน 

กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในสวนของยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
การดําเนินโครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

1. การเตรียมการ 

1.1 สงผูแทนเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความรวมมือในการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย 1) ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2) ผูรับผิดขอบโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผูรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผูมีความชํานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อบูรณา

การความรวมมือในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมกับผูแทนจาก

สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  

1.2 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม 
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2. การปฏิบัติ 

 2.1 ดําเนินการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.3 ขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2.4 ดําเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.5 รับการติดตาม และใหคําปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2.6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน  

(ITA Online) จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ติดตามการดําเนินโครงการ 

 3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรบัใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 3.4 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ไดรับการโอนจัดสรรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานทางเว็บไซตโครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการดําเนินโครงการ 

เขารวมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู 

ภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบดวย 

1) กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตตนแบบเปนตัวแทน 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมกิจกรรม 

2) กิจกรรมบริษัทสรางการดี โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 เปนตัวแทนของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเขารวมกิจกรรม 
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3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) คร ูโดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 เปน

ตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขารวมกิจกรรม 

4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผูบริหาร โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 

เปนตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาเขารวมกิจกรรม 
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 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานท่ีนําเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานที่ไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ

ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 

225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล 

โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ดานเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปน

แบบออนไลนเต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน

ในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมิน 

การกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย   

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ 

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
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ของประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลท่ีองคกร 

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเก่ียวของกับคณุธรรม ความโปรงใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เก่ียวของกับ 

การทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด 

การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนก

ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาที่ 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี ้

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานที่ประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสทิธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป

สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 74.50 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ C   ( 74.50 ) โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาที ่ไดคะแนนสูงสุด 95.14 คะแนน 
สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน 21.89 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี ้

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 
2558 63.94 - - 
2559 81.83 เพ่ิมขึ้น +17.89 
2560 84.47 เพ่ิมขึ้น +2.64 
2561 73.03 ลดลง -11.44  
2562 74.50 เพ่ิมขึ้น +1.47 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหนาที ่ 95.14 AA ผาน 
2 การใชงบประมาณ 90.81 A ผาน 
3 การใชอํานาจ 94.72 A ผาน 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 94.23 A ผาน 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 91.11 A ผาน 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 87.39 A ผาน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 21.89 F ผาน 
8 การปรับปรุงการทํางาน 75.58 B ผาน 
9 การเปดเผยขอมูล 76.88 B ผาน 
10 การปองกันการทุจริต 63.39 D ไมผาน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วดัท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งข้ึน (มี
คะแนนต่ํากวารอยละ 85) มีดังนี ้

1. การปฏิบัติหนาที ่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน 
ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่นเต็ม
ความสามารถ และมคีวามรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 

2. การใชงบประมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 
อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองได 
 

3. การใชอาํนาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 

 4. การใชทรัพยสินของราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ 

ที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล 
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
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5. การแกไขปญหาการทุจริต 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
การแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริต
ของหนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลกรภายใน 
ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน 

ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรตองถูกตองครบถวนและ 
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 
ใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางให 
ผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง 
การดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้น 
 

9.การเปดเผยขอมูล 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก  ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก 
แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการ 
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เรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

 
  10. แนวทางการปองกันการทุจริต 
   1) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทาง
สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตองดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต 
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 
   3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต ประกอบดวย 

3.1) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
3.2) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
3.3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรรัปชัน 
3.5) มาตรการปองกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
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 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ทบทวนขอมูลและบริบทตางๆ ที่เก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชกรอบแนวทาง 

ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ที่ไดรับความเห็นชอบ 

 7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2รายงานผลการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ 

การโอนจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามชองทางและระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
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สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ 

 สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักดานการ

ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทํางานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน 

ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ 

   ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

5. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

สาระสําคัญทั้ง 5 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดที่ 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทยวา 

“...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน

รวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 

ที่สําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ

ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัต ิโดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ

เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอ 

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมา 

ไดเกิดปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือ

เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับ
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ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาที่ของรัฐตองยึดม่ัน 

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว 

 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปนกรอบ

การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก

กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย

สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 
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 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณุภาพเทาเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําข้ึนภายใต
ความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ 
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ีของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมรีูปแบบที่สลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตที่จําเปนตองไดรับ 
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพ่ือรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใช
งบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไข
ปญหาดังกลาว   

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด 
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมคีวามโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทัน
พลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสูการลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ 
มีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการ
ดําเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความมัน่คง 
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2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความมั่นคงที่สําคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต าง ๆ  ในสั งคมรวม มือกันในการป องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 
4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเดน็ การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  50 
คะแนน 

อยูในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา   57 
คะแนน 

อยูในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  62 
คะแนน 

อยูในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา

กวา  73 
คะแนน 
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แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน 

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง ใหขอมูล 

แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับความคุมครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณ ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวัน 
และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต 
ถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมที่ 
ไม ไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทําการทุจริตเนื่องจากม ี
ความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผู อ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม 
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหาร
ประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตสภาวะทางสังคมท่ีตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งข้ึน จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง 
เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูที่เก่ียวของเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหา 
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและป ลุกจิตสํ านึกการเปนพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝ ง 
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุ งเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด 
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทําหนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง 
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามา 
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยาง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/ชุมชน 
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือสรางนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน 
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทัน 
ตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอให เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
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ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต 
ขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ข้ันระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ี เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของ 
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ
โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง 
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความ
เชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน
ความซื่อสัตยสุจริต 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ที่มีวฒันธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

รอยละ 50 รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของหนวยงานที่
ผานเกณฑการประเมิน 
ITA  

รอยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

  - จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐท่ี
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

  - จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลวากระทํา
การทุจริต 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

จํานวนคดีทุจริตที่
เก่ียวของกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 

 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต 
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม 
เพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคด ี
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตที่เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคด ี 

2.1 แนวทางการพฒันา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสู ระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน 
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินท่ีทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการขอมูลกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง 
ของทรัพยสินและหนี้สิน 
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2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการที่ลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ ก่ี ยวข องกับการทุ จริต และประพฤติ มิชอบ  การปรับ ปรุ งขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ 
ที่ลาชาและซ้ําซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เก่ียวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูล
และองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานขอมูล
องคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู เชี่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมี
สมรรถนะและความรูที่ เปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 – 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เปนธรรม โปรงใส 
ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดี 
ทุจริต 
ที่จําเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกําหนด 

ไมเกินรอยละ 
25 

ไมเกินรอยละ 
20 

ไมเกินรอยละ 
15 

ไมเกินรอยละ 
10 

จํานวนคดีอาญา 
ที่หนวยงานไตสวน 
คดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 
4  

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
3 

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
2  

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 
1 

ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง 
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 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรที ่6 การบริหาร

จัดการภาครัฐ การป องกันการทุ จริตและประพฤติ มิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย ในยุทธศาสตรนี ้ 

ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม และพัฒนา

ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วธิีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและ

การชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวน 

ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบรามการทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลใน

ภาคเอกชน เพ่ือเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้  

การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
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 โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลที่นอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1) การ

สรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การ

สรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่

สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค 

ปลูกฝ งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน ส วนรวมเป นที่ ตั้ งมีความซื่ อสัตย  สุ จริต  มี วินั ย  มีคุณ ธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่ เปยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)  
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 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ 

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรที ่1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน 

ที่ทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี ้

ยุทธศาสตรที ่1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคดิแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและ 2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตรที ่1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานทุจริต 

2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวยัตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 

 
 
ยุทธศาสตรที ่2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
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จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม

ทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ 

การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ 

มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม

ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู 

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล 

มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 

เปนหนึ่งเดียวกัน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรที ่2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน 

1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจาหนาที่รัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรที ่2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา 
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ตอตานการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได
แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอให เกิดผลเสียตอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

จึงได กําหนดให มียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่ งเปนยุทธศาสตรที่มุ งปองกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 

ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 

ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พฒันาเกณฑชี้วัดความเสีย่งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 
ที่เก่ียวของ 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 
ไปสูการปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตรที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 
4. สงเสริมใหมีการศึกษา 
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

 
 
ยุทธศาสตรที ่4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหม ี

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน 

โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้
ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 
การทุจรติ 

2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู 
การปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
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ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 
บูรณาการระบบการประเมินดาน 
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสรางสรรคของ 
บุคลากรดานการปองกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ 
การปองกันการทุจริต 
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตรที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตร ท่ีมุ งเนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการ 

ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด 

(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต 

จะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 
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ยุทธศาสตรที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาํเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคบัใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคบัใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พฒันาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได 
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 
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ยุทธศาสตรที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
เจาหนาที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 
และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทําความผิด
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจรติที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน 
อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตรที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจ 
ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ 
โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้
ยุทธศาสตรที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรูการทุจริต (Corruption 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (ยุทธศาสตรที ่1 - 
ยุทธศาสตรท่ี 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 
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สวนที ่3 แผนปฏิบตัิการโครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศกึษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา  

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

1. เหตุผลความจําเปน 

ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนด

วิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้  ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง 

“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพ่ือปองกันการทุจริต ที่กลาวถึง 

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสราง

องคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย 

อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรวมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวน

ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม             

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริต 
ในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความตระหนักรูในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติและคานิยมรวมตานทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง     

 

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน  29,767  คน 
 2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
         จํานวน  2,491  คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน  185  โรงเรียน 
ประกอบดวย 

 1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ         จํานวน   1  โรง 

 2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10    จํานวน   19  โรง 

 3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20    จํานวน   33  โรง 

 4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30    จํานวน   39  โรง 

 5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40     จํานวน   93  โรง 

5. คาเปาหมายและตัวชี้วัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ป 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 

1.รอยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต 

รอยละ 50 

2. รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 
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3. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน 

ITA  

รอยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เปาหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสรางเครือขายและการมี
สวนรวมในการตอตาน 
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.นอย 

จํานวนเครือขาย 
ป.ป.ช.สพฐ.นอย 
มีสวนรวมและ 
เปนผูนําในการ
ตอตานการทุจริต  

คน 93 30,000 
 

        กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

2. กิจกรรมสรางคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจรติ ใหแกสังคมดวย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น) 

จํานวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส้ัน 
เชิงสรางสรรคที่
สรางคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจรติ ใหแก
สังคม 
 
 

ผลงาน 1 10,000   
 

      กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

3. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด  

จํานวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่นํา
หลักสตูรตานทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน 185 95,000  
 

       กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

4. การติดตามและประเมินผล
การใชหลักสตูรตานทุจริต
ศึกษา 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจรติ 

รอยละ 100 38,000          กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

5. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรยีน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจรติ   

จํานวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มี
การบูรณาการและมี
ความเช่ือมโยงกัน 
ในการสนับสนุน
และสงเสรมิ 
ใหนักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

ผลงาน 
 

1 10,000          กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

6. กิจกรรมนิเทศ กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต และ
การประชุมรวมกับสวนกลาง 

จํานวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ไดรบั 
การนิเทศ กํากับ 
ติดตามการดําเนิน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

โรงเรียน 185 50,000     
 

    กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

7. กิจกรรมเสรมิสราง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

รอยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู
ในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวม

รอยละ 85 100,000 
 

        กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ตานทุจริต  
มีจิตสาํนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน
สวนรวม 

8. บริษัทสรางการดี  โรงเรียนมีการ
ดําเนินกิจกรรม
บริษัทสรางการดี
อยางมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียน 30 30,000          กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

9. กิจกรรมการขยายผลการ
ดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนเกิดความ
ตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต มี
คานิยมรวมตาน
ทุจริต  
มีจิตสาํนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน

โรงเรียน 93 20,000          กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หนวยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

สวนรวมมีการ
ดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

10. กิจกรรม 1 โรงเรยีน 1 
นวัตกรรมตอตานการทุจรติ 

สพป.นครพนม เจต 
2 มีนวัตกรรมใน
การตอตานการ
ทุจริต 

เครือขาย 22 40,000          กลุมสงเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

รวม 423,000           

 



47 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
8. สถานที่/พื้นท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชน 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตที่เขมแข็ง 
และเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสจุริต 
 3. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดวยวิธีการออนไลน 
ผานทางเว็บไซดโครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตาน 
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.นอย 

30,000 
กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

2. กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสตัยสุจริต ใหแกสังคมดวยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น) 

10,000 
กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

3. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด  95,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

4. การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจรติศึกษา 38,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

5. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต   10,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

6. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ตดิตามผลการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนสุจรติ และการประชุม
รวมกับสวนกลาง 

50,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

7. กิจกรรมเสรมิสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 100,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

8. บริษัทสรางการดี  30,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

9. กิจกรรมการขยายผลการดําเนนิโครงการโรงเรยีนสุจริต 20,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

10. กิจกรรม 1 โรงเรยีน 1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต 40,000 กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

รวมทั้งสิ้น 423,000 
 
 
                        ผูเสนอแผนปฏิบัติการ    พิศมัย  สุวรรณมาโจ       
               (นางพิศมัย   สุวรรณมาโจ) 
                              นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
 
      
 
                    ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ        พลชัย   ชุมปญญา 
                                                       (นายพลชัย   ชุมปญญา) 
                           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 
 
 
               ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 

 ตําแหนง ............................................... 
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
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