มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

คำนำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป อ งกั น การทุ จ ริ ต สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษามหาสารคาม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนิ น การภายใตโ ครงการเสริมสรางคุณธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิบ าล
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ สวนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเปนมาการปองกันการทุจริต บทวิเคราะห
สถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวของ
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเชื่อมโยงของการ
จัดทำแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุ ณหน ว ยงานและผู  มีส ว นเกี่ย วของที่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบ ัติการปองกัน
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อเปน
กรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะสงผลให
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สวนที่ 1 บทนำ
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค
สำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบ
ในวงกวาง
ป จ จุ บ ั น ทุ กภาคส วนในสั งคมมี ความตื่นตัวและเขามามีส วนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจำเปนตองไดรับ
การพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ป 2564 ประเทศไทยได 35 คะแนน โดยมีคะแนนนอยกวาป 2563 โดยในปนี้จัดอยูในอันดับที่
110 ของโลก จากจำนวนทั ้ งหมด 180 ประเทศทั ่ วโลก แสดงให เห็ นว า ประเทศไทยยั งมี การทุ จริ ตคอร ร ั ปชั น
อยูในระดับสู ง และสมควรไดร ับการแก ไขอย างเร งด วน ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอต าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดเปาหมายหลักเพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสำคัญกับการปรับและ
หลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริต
ของแตละ หนวยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปราม
การทุจริต สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล เพื่อสรางสังคมที่มีพฤติกรรม
ร ว มต านการทุ จ ริ ตในวงกว า ง และมี ป  จ จั ย ความสำเร็จในการบรรลุว ัตถุป ระสงค คือ ทุกภาคสว นรว มสงเสริม
การกล อ มเกลาทางสั ง คมและส งเสริ มการเรี ยนรู  ในทุ กชวงวั ยตั ้ งแต ปฐมวั ย มุ  ง เน น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตสำนึ กความเปน พลเมืองที่ดี มีว ัฒ นธรรมสุจ ริต สามารถแยกแยะไดว าสิ่งใด
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยตอการทุจริต และ
เขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของ
หนวยงานในสังกัดเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน
และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษา
ตานทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดี
มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรั บโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ตองดำเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม
ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง
“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใหคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทบูรณาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสูการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงาน
เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษามหาสารคาม ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่ อ เป น กรอบทิ ศ ทาง
ในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญ อันจะสงผลให
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน นอกจากจะเปน หนว ยงานระดับ กรมที่ร ับ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได ร ั บ รางวั ล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนว ยงานที่ ไดน ำการประเมิ น คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ
ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน
225 เขต มาอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล
โปร ง ใสตรวจสอบได ด  ว ยระบบเวลาจริ ง (Real-time system) และการประเมิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดภาระงาน
ดานเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบ
ออนไลนเต็มรูปแบบ
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเปนการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน
ในการนำเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผูที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมิ น
การกำกับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ
คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม
โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให สู งขึ ้น ซึ ่ งการวิ จั ยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสำรวจของแตล ะแหลงขอมูลที่องคกร
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ ทำใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดล อมที่เกี่ ยวข อ งกั บ
การทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนำไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จ ะเกิด
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 ดังนี้
1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน
3) แบบตรวจการเป ด เผยข อมู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.55 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ได ค ะแนน 92.84 ซึ ่ ง ถื อ ว า มี ค ุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดำเนินงานอยูใน ระดับ A ( Very Good ) โดยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวม ไดคะแนนสูงสุด
99.85 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูลในภาพรวม ไดคะแนน
84.29 คะแนน

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA
88.93
75.58
81.21
87.35
85.53
95.43
92.84

พัฒนาการ
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลตางของคะแนน ITA
- 13.35
+5.63
+6.14
- 1.82
+9.9
- 2.59

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามเปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่ในภาพรวม
การใชงบประมาณในภาพรวม
การใชอำนาจในภาพรวม
การใชทรัพยสินของราชการในภาพรวม
การแกไขปญหาการทุจริตในภาพรวม
คุณภาพการดำเนินงานในภาพรวม
ประสิทธิภาพการสื่อสารในภาพรวม
การปรับปรุงระบบการทำงานในภาพรวม
การเปดเผยขอมูลในภาพรวม
การปองกันการทุจริต ในภาพรวม

คะแนน
95.37
85.99
91.70
91.70
92.42
99.85
99.60
99.41
84.29
93.75

ระดับ
AA
A
A
A
A
AA
AA
AA
A
A

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

การนำผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เป น รายตั ว ชี ้ ว ั ด พบว า ตั ว ชี ้ ว ั ด ที่ ห นว ยงานควรมี การพัฒ นาและยกระดั บ ใหด ีย ิ่ งขึ้ น (มีค ะแนน
ต่ำกวารอยละ 85) มีดังนี้
1. การปฏิบัติหนาที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเที ยมกัน
ไมวาจะเป นผู มาติดต อทั ่ว ไปหรื อผู มาติ ดตอที่รูจักกันเปน การสว นตัว รวมไปถึงการปฏิบ ัติงานอยางมุงมั่ น เต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
2. การใชงบประมาณ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาจะต อ งจั ดทำแผนการใช จ  า ยงบประมาณประจำป แ ละเผยแพร
อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองได
3. การใชอำนาจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
4. การใชทรัพยสินของราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ
ที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย

5. การแกไขปญหาการทุจริต
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาจะต อ งทบทวนนโยบายที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิด
การแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริต
ของหนวยงาน ที่จะตองทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลกรภายใน
ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
6. คุณภาพการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหข อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่ องตางๆ ตอสาธารณชน
ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพร ตองถูกตองครบถว นและ
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให มี ช  องทางให ผ ู  ร ั บ บริ การ ผู  มาติ ดต อ หรือผูมีส ว นไดส ว นเสีย สามารถสงคำติช มหรือความคิดเห็น เกี่ย วกั บ
การดำเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางให
ผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
กระบวนการทำงานของหน ว ยงานให ดี ย ิ ่ งขึ ้ น รวมไปถึ ง การนำเทคโนโลยี ม าใช ใ นการดำเนิ น งาน เพื ่ อให เ กิ ด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสำคัญกับการปรับปรุง
การดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้น
9.การเปดเผยขอมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ
ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข อ มู ล พื ้ น ฐาน ได แ ก ข อ มู ล พื ้ น ฐาน ข า วประชาสั ม พั น ธ และการปฏิ ส ั ม พั น ธ ข  อ มู ล
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก
แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ

การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ (5) การส ง เสริ ม ความโปร ง ใสในหน ว ยงาน ได แ ก การจั ด การ
เรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน
10. แนวทางการปองกันการทุจริต
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง
สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ การศึกษาตอ งดำเนิน การเพื่ อปอ งกัน การทุจ ริต ไดแก เจตจำนงสุจ ริต
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
3) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาต อ งวิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะหแตละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนา
ใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เปนตน
4) ดำเนิ น การทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อปองกัน การทุจ ริต โดยกำหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน
แนวทางการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป อ งกั น การทุ จ ริ ต สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
มหาสารคาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช ก รอบแนวทางตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ว  า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต อ สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อพิจ ารณาใหความเห็น ชอบให
ทุกหนวยงานถือปฏิบัติ

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
สำหรั บ ประเทศไทยได ก ำหนดทิ ศ ทางการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกับ
สถานการณทางการเมื อง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนั กในการ
ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักดานการ
ดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สาระสำคัญขางตนจะเปนเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานต อตานการทุ จริ ต
ของประเทศเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทยวา
“...บุ คคลมี ห น า ที่ ไม ร  ว มมื อหรื อสนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ กรู ป แบบ” ถือไดว าเปน ครั้ ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิช อบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิ ภาพ
เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สำคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจหรือกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การที่รัฐธรรมนูญไดใหความสำคัญตอ

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผ านมา
ไดเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นำใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับ
ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาที่ของรัฐตองยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิ ศทางการพั ฒ นา การลงทุน ของภาคเอกชนที ่ส อดรับ กับ เปา หมายของยุทธศาสตร ช าติ
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 ประเทศสามารถแข งขัน ได ในระบบเศรษฐกิ จโดยมี กรอบยุ ทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร อยภายในตลอดจนการบริหารจัด การความมั ่ น คง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความรว มมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรี ยมพร อมแหงชาติและระบบบริ หารจัด การภัย พิบ ัต ิ รักษาความมั ่น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย
สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุม น้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต
ความจำเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ
กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุ จริตตามบทบาทและภาระหนาที ่ ของตนเองเพิ ่ มมากขึ้น อยางไรก็ ตาม ปจจุบันประเทศไทย
ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตที่จำเปนตองไดรับ
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทำทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใช
งบประมาณมาก ทำใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทำหนาที่ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกำหนดแนวทางในการปองกันแก ไข
ปญหาดังกลาว
การจั ด ทำแผนแม บ ทภายใต ย ุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น การต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธี คิด
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสำนึกในความซื่อสัตยสุจริตเพื่อสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เทาทัน
พลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ ซึ ่ ง จะนำไปสู  ก ารลดจำนวนคดี ท ุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบในหน ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จริ ต มุ  งเน นการเสริ มสรางประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งมาตรการทางกฎหมายเพื ่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให ไ ด ผ ลและ
มีประสิทธิภาพ กำหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการ
ดำเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกำหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความมั่นคงที่สำคัญ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต  า ง ๆ ในสั ง คมร ว มมื อ กั น ในการป อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เปนธรรม และตรวจสอบได
4.6.4 การบริ ห ารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปน ระบบแบบ
บูรณาการ
เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว
ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคีต  าง ๆ มีส วนร วมในการสอดส องเฝ าระวั ง ใหขอมู ล
แ จ ง

คาเปาหมาย
เปาหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

อยูในอันดับ อยูในอันดับ อยูในอันดับ อยูในอันดับ
1 ใน 54
1 ใน 43
1 ใน 32
1 ใน 20
และ/หรือได และ/หรือได และ/หรือได และ/หรือได
คะแนนไมต่ำ คะแนนไมต่ำ คะแนนไมต่ำ คะแนนไมต่ำ
กวา 50
กวา 57
กวา 62
กวา 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกำหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป น ไปได ข องสถานการณ ใ นอนาคตของประเทศไทยที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน
และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต
ถื อ เป น พฤติ ก รรมที ่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและทำให เ กิ ด ความเสีย หายตอ ประเทศแล ว ยั ง เป น พฤติ ก รรมที่
ไม ไ ด ร ั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี ว ิ ธ ี ค ิ ด ที ่ ท ำให ส ามารถแยกแยะระหว า งผลประโยชน ส  ว นตน
กั บ ผลประโยชน ส ว นรวมได วั ฒ นธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหป ระชาชนจะไมกระทำการทุจ ริตเนื่องจากมี
ความละอายต อตนเองและสั งคม และไม ย อมใหผ ูอื่น กระทำการทุจ ริตอัน สงผลใหเกิดความเสีย หายตอสั ง คม
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริ หาร
ประเทศอย า งสุ จ ริ ต และโปร ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม ส ามารถเป น ช อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เขมขนมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตสภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องคกร โดยสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง
เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขป ญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครั ฐ
และกำหนดมาตรการให ห น ว ยงานภาครั ฐ และทุ กภาคส ว นดำเนิ น งานอย างโปร ง ใส เพื ่ อเสริ มสร างคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่ อสั ตย ความโปร งใส และเปน ธรรม นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษผูกระทำผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหเทาทันตอพลวัตของ
การทุจริต

1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สำนึ ก การเป น พลเมื อ งที ่ ด ี มี ว ั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝ ง
และหล อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ  ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช ว งวั ย ทุ กระดั บ มุ  งเน นการปรั บพฤติ กรรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตสำนึ กความเปนพลเมื องที่ดี มีว ัฒ นธรรมสุจ ริ ต สามารถแยกแยะไดว า สิ ่ ง ใด
เป น ประโยชน ส  ว นตน สิ ่ ง ใดเป น ประโยชน ส  ว นรวม มี ค วามละอายต อ การกระทำความผิ ด ไม เ พิ ก เฉยอดทน
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการต อต านการทุจ ริต ทุ กรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสร างวัฒ นธรรม
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที ่ ส อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิบ ัติหนาที่ ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามา
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน
และคุมครองผูแจงเบาะแส
3) พั ฒนาค า นิ ยมของนั กการเมื อ งให ม ีเ จตนารมณ ท ี่แ นว แนใ นการทำตนเปน แบบอย า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/ชุมชน
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ
ทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับ การมีจริ ยธรรมของผู ด ำรงตำแหนงทางการเมื องเพื่ อสรางนั กการเมื อง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน วยงานภาครัฐ มุงเนน
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทัน
ต อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ยงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก อให  เกิดการทุจริต และการบูร ณาการติดตาม
ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้ งแต
ขั้นวางแผนกอนดำเนินงาน ขั้นระหวางการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ

5) ปรั บระบบงานและโครงสรา งองคกรที่เ อื้ อต อการลดการใชด ุล พิน ิจ ในการปฏิ บัต ิ ง าน
ของเจาหนาที่ เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานที่โ ปร งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน
ดวยวิธีปฏิบัติที่ชั ดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแก ไขกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวข องเพื ่อลดการใชดุล พินิ จ ของ
ผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ
โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความ
เชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส
เปาหมายและตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เปาหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต

ตัวชี้วัด

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

รอยละของเด็กและ
รอยละ 50
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตยสุจริต
รอยละของประชาชน
รอยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
รอยละของหนวยงานที่ รอยละ 80
ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 100

รอยละ 90

รอยละ 100

(85 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)

คาเปาหมาย
เปาหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จำนวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน
- จำนวนขอ
รองเรียนเจาหนาที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
- จำนวนขอ
รองเรียนเจาหนาที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลวา
กระทำการทุจริต
จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวของกับผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
70

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
70

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
70

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
25

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
90

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดำเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิช อบ จึงควรมุ  งเน น การส งเสริ มการปรั บ ปรุง กระบวนการและกลไกที ่ เ กี ่ย วข องในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม
เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทำใหผูกระทำความผิดไดรับการดำเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี

2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการทำงานด า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข า สู  ร ะบบดิ จ ิ ท ั ล มาใช ใ นกระบวนการทำงาน
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพยสิน
และหนี ้ ส ิ น รวมทั ้ งบู ร ณาการข อมู ล กั บ หนว ยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบความถูก ต อ ง
ของทรัพยสินและหนี้สิน
2) ปรั บปรุงกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที ่มีค วามรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภ าพ อาทิ
ปรั บ ปรุ งขั ้ น ตอนการดำเนิ น การที ่ ล  า ช า ของหนว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให มี ความรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อใหการดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั ้ น ตอนการดำเนิ น การ
ที่ลาชาและซ้ำซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทำ
ความผิดตอตำแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนขอมูล
และองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานขอมูล
องค ความรู  ด  านการปราบปรามการทุ จริ ต โดยประมวลจากคดี การทุ จริ ตและผู  เชี ่ ยวชาญของหน วยงานต าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู  ท ี ่ เ ป น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค ค วามรู  เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ า หน า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต

เปาหมายและตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เปนธรรม โปรงใส
ไมเลือกปฏิบัติ

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต
ที่จำเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกำหนด

ไมเกินรอยละ
25

ไมเกินรอยละ
20

ไมเกินรอยละ
15

ไมเกินรอยละ
10

จำนวนคดีอาญา
ที่หนวยงานไตสวน
คดีทุจริตถูกฟองกลับ

ไมเกินรอยละ ไมเกินรอยละ ไมเกินรอยละ ไมเกินรอยละ
4
3
2
1
ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี
ที่สงฟอง
ที่สงฟอง
ที่สงฟอง
ที่สงฟอง

โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (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 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่
สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค
ปลู กฝ งจิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน ส  ว นรวมเป น ที ่ ต ั ้ งมี ความซื ่ อสั ต ย สุ จ ริ ต มี ว ิ น ั ย มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ความรั บ ผิ ดชอบ เน น การสร า งคุ ณค า รว ม และคานิย มที่ดี คื อ สั งคมที ่ มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปย มสุข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามที ่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ได แ ถลงนโยบายต อ สภานิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แ ห ง ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน
ดานที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และกระบวนการยุติธรรม
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสำนึกของคนไทยใหยึกมั่นในความซื่อสัตย
สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก
หนวยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
1. เหตุผลความจำเปน
ดวย รัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ในการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และดานที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคลองกับ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การตอต านการทุ จริ ต และประพฤติมิ แผนการปฏิรู ปประเทศ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของ
หนวยงานในสังกัดเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน
และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานการจัดการศึกษา
เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึก
ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดานการ
ป องกั น และปราบปรามการทุ จริต ได ร  ว มเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแม บทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวน
ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
4. กลุมเปาหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 31,103 คน
2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม
จำนวน 2,134 คน
3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จำนวน 35 โรงเรียน
ประกอบดวย
1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ
จำนวน
1 โรง
2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10
จำนวน ……4.. โรง
3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20
จำนวน ……8…..โรง
4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30
จำนวน ……22…โรง
5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40
จำนวน ……-….. โรง

5. คาเปาหมายและตัวชี้วัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ป 2565
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต

1. รอยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต
2. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน
ITA

รอยละ 50

รอยละ 65
(85 คะแนนขึ้นไป)

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เปาหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

เปาหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใสสะอาด
- การศึกษาดูงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตตนแบบ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงาน
- ประเมินตัวชี้วัด

- รอยละของ
บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
เกิดความตระหนักรู
ในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวม
ตานทุจริต
มีจิตสำนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนและ
ผลประโยชน
สวนรวม
- คาคะแนนเฉลีย่
การประเมิน ITA
ของสำนักงานเขต

หนวยนับ

จำนวน

รอยละ

85

งบประมาณ
80,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65
กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

ระยะเวลาดำเนินการ

เปาหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

พื้นที่การศึกษา
(ITA) ป 2565
กิจกรรมสงเสริมและสราง
บุคลากรใน
ภาพลักษณที่ดีของสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษาในการ
การศึกษาความ
ตอตานการทุจริต
ตระหนักรูในการ
- การอบรมสัมมนา "เขต ปองกันการทุจริต
สุจริต ไมคดิ คอรรัปชัน"
- การประกาศเจตจำนง
กิ จกรรมพั ฒนาระบบบริ หาร การปฏิบัติงานตาม
จั ด การการดำเนิ น งานของ แนวทางปฏิบัติ
องคกรดวยระบบธรรมาภิบาล สงเสริมการสราง
- เสริมสรางคานิยมรวมตาน คุณธรรมและ
ทุจริต
จริยธรรมในการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเพื่อ
" การกระทำที่ถือเปนเรื่อง ตอตานการทุจริต
ผลประโยชนทับซอน"
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชน ส  ว นตนและ
ผลประโยชนสวนรวม

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65

หนวยนับ

จำนวน

รอยละ

85

5,000

กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

รอยละ

85

5,000

กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

ระยะเวลาดำเนินการ

เปาหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสนับสนุนการปลูก
จิตสำนึกจริยธรรมและ
คุณธรรมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- กิจกรรมทำความดี เพื่อ
สรางจิตสำนึกสาธารณะ
- เขาคายคุณธรรฒ

บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามี
จิตสำนึกสาธารณะ
จิตสำนึกที่ตัวบุคคล
ใหตระหนักรูถึง
ปญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริต ใหดำรงตน
อยางมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูมิ
รวม

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

หนวยนับ

จำนวน

รอยละ

85

งบประมาณ
10,000

100,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65
กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
9. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
1. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีฐานความคิดในการแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตที่เขมแข็ง
และเทาทันตอสถานการณการทุจริต
3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดวยวิธีการออนไลน ผานทางเว็บไซต
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมินคุ ณธรรมและความโปร งใสในการดำเนิน งานของสำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
1. ร อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานที ่ ม ี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 50)
3. รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานเกณฑการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาออนไลน
(ITA Online) (ไมนอยกวารอยละ 65)
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1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สูการเปน
บุคคลตนแบบ

1) การประกาศ
เจตนารมณ
บริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1) การประกาศ
เจตนารมณ/กำหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดำเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใหและรับ
ของขวัญ เพื่อให
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให
เปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
สงเสริมการตอตาน
การทุจริต
2) สรางจิตสำนึกทีต่ ัว 1) ปลูกฝงและสราง
บุคคลใหตระหนักรูถึง จิตสำนึกและคานิยม
ปญหาและผลกระทบ การตอตานและไมทน
ของการทุจริต ให
ตอการทุจริต
ดำรงตนอยางมี
- จัดเสวนา "เขตสุจริต
ศักดิ์ศรีและมี
ไมคิดคอรรัปชัน"
เกียรติภูมิ
3) ปรับฐานความคิด 1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ บุคลากรใหสามารถ
แยกแยะระหวาง
แยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน
และผลประโยชน
สวนรวม
สวนรวมในการ
- การประชุมเชิง
ดำเนินงาน
ปฏิบัติการ "การกระทา

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

รอยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

5,000

รอยละของจำนวน
บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู และไดรับ
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ
และคานิยมที่ไมยอมรับ
การทุจริต
รอยละของจำนวน
บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่ให
เปนไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน

-

-
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โครงการ/กิจกรรม

ที่ถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน"
- การสรางความรับรู
เรื่องผลประโยชนทับ
ซอนใหกับขาราชการ
ใหม
4) สงเสริมการสราง 1) สงเสริมกิจกรรมทำ
คุณธรรมและ
ความดี เพื่อสาธารณะ
จริยธรรมในการ
แบงปน ลดความเห็น
ปฏิบัติงานเพื่อตอตาน แกตัว โดยยึดหลัก
การทุจริต
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

รอยละของจำนวน
บุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาความรูเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนำความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติหนาที่
2. สำนักงานเขตพื้นที่ 1) พัฒนาและ
1) พัฒนาเกณฑ
1) คาคะแนนเฉลี่ย
การศึกษา
ยกระดับการทำงาน มาตรฐานการประเมิน การประเมินคุณธรรม
มีผลการประเมิน
ใหสอดคลองกับการ ดานคุณธรรมและความ และความโปรงใสของ
คุณธรรมและความ
ประเมินคุณธรรมและ โปรงใสในการ
สำนักงานเขตพื้นที่
โปรงใสในการ
ความโปรงใสในการ ดำเนินงาน
การศึกษา (ITA)
- การเขารับการ
ดำเนินงานเปนไปตาม ดำเนินงานของ
ประเมินคุณธรรมและ
เปาหมาย หรือสูงกวา หนวยงานภาครัฐ
ความโปรงใส
เปาหมาย เพื่อ
(ITA)
การดำเนินงานของ
ผลักดันใหดัชนี
สำนักงานเขตพื้นที่
ภาพลักษณคอรรัปชัน
การศึกษา (ITA)
(CPI) ของประเทศ
- การประชุมเตรียม
ไทยเพิ่มสูงขึ้น
ความพรอมการเปดเผย
ขอมูล (Open Data)
ประจำป 2564
- การประชุมชี้แจงให
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ
2) ขับเคลื่อนนโยบาย 2) การจัดทำ
หนวยงานมีแผนปฏิบัติ
และยุทธศาสตรดาน แผนปฏิบัติการปองกัน การปองกันการทุจริต
การปองกันและ
ประจำป 2564

งบประมาณ
(บาท)

-

80,000

5,000
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3. เสริมสราง
ภาพลักษณทดี่ ี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ดานการปองกันและ
ตอตานการทุจริต

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการ
และประพฤติมิชอบ ทุจริตของสำนักงานเขต
สูการปฏิบัติ
พื้นที่การศึกษา
ประจำป 2564
1) สรางการรับรู
1) สรางสื่อ
เกี่ยวกับบทบาท
ประชาสัมพันธ
หนาที่ และการ
แนวสรางสรรค
เพื่อใหเขาถึงไดงาย
ดำเนินงาน ในดาน
การสงเสริมจริยธรรม นาสนใจ และกระตุนให
และตอตานการทุจริต ประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหนึ่งในการตอตาน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใตหัวขอ
“สพท.ยุคใหม โปรงใส
ไรทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร
ประชาสัมพันธชองทาง
การรองเรียน
- คูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจาป 2564

ตัวชี้วัด

จำนวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ
ในดานการตอตานการ
ทุจริต เพื่อสรางการรับรู

งบประมาณ
(บาท)

10,000
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และชองทางให
เหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการของ
กลุมเปาหมายทุก
ระดับ

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร
ประชาสัมพันธโดยการ
มีสวนรวมของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย

รอยละของความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตอระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อตอตาน
การทุจริต (ชองทาง/
การนำเสนอขอมูล)

งบประมาณ
(บาท)
5,000

แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

งปม

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใสสะอาด
- การศึกษาดูงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตตนแบบ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำงาน
- ประเมินตัวชี้วัด

บุคลากรที่เขารวมการศึกษาดู
งานเขตพื้นที่สุจริตตนแบบ
เพื่อใหมีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่ใหเปนไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรม

80,000

กิจกรรมสงเสริมและสราง
ภาพลักษณที่ดีของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในการตอตานการ
ทุจริต
- การอบรมสัมมนา "เขตสุจริต ไม
คิดคอรรัปชัน"
- การประกาศเจตจำนง

บุคลากรในสำนักงานเขต
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนัก
พื้นที่การศึกษาความ
รูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตระหนักรูในการปองกันการ มีคานิยมรวมตานทุจริตและมีจิตสำนึกสาธารณะ
ทุจริต

5,000

โครงการ/กิจกรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ความสอดคล้อง

ผูร้ บั ผิดชอบ

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 4

ตชว.1 - 10

กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

ไตรมาสที่ 2

ตชว.1 - 10

กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลการประเมิน ITA ไมนอย
กวารอยละ 85
2.พัฒนาและยกระดับการทำงานใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)
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ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

งปม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ความสอดคล้อง

ผูร้ บั ผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การดำเนินงานขององคกรดวยระบบ
ธรรมาภิบาล
- เสริมสรางคานิยมรวมตานทุจริต
- การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร "
การกระทำที่ถือเปนเรื่องผลประโยชน
ทับซอน"
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
คิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม

การปฏิบัติงานตามแนวทาง สงเสริมการสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติสงเสริมการสราง
ปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอตานการ
ทุจริต

5,000

ไตรมาสที่ 2

ตชว.1 - 10

กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

กิจกรรมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึก
จริยธรรมและคุณธรรมของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กิจกรรมทำความดี เพื่อสราง
จิตสำนึกสาธารณะ
- เขาคายคุณธรรม

บุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีจิตสำนึก
สาธารณะ จิตสำนึกที่ตัว
บุคคลใหตระหนักรูถึงปญหา
และผลกระทบของการทุจริต
ใหดำรงตนอยางมีศักดิ์ศรี
และมีเกียรติภูมิ

10,000

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 4

ตชว.1 - 10

กลุม นิเทศ
ติดตามฯ

สรางจิตสำนึกที่ตัวบุคคลใหตระหนักรูถึงปญหาและ
ผลกระทบของการทุจริต ใหดำรงตนอยางมีศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ บุคลากรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี

39

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(ดานปองกันการทุจริต)

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด
ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงาน
โครงการปลูกฝงและสรางจิตสำนึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต
- กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชัน"
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน"
- กิจกรรมสรางความรับรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับขาราชการใหม
โครงการสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต
- กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ
- กิจกรรมเขาคายคุณธรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

10,000

กลุมนิเทศ
ติดตามฯ
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แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(ดานปองกันการทุจริต)

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด
ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับการทำงานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
- การจัดทำมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
- การจัดทำมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
- การจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
- การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
- การจัดทำมาตรการปองกันการรับสินบน
- การจัดทำมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสว นตนกับผลประโยชนสวนรวม
- การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
- การจัดทำมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
โครงการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชน
- กิจกรรมสรางการรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และการดำเนินงาน ในดานการสงเสริม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกรดวยระบบธรรมาภิบาล
- กิจกรรมเสริมสรางคานิยมรวมตานทุจริต
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

80,000

กลุมนิเทศ
ติดตามฯ

5,000

กลุมนิเทศ
ติดตามฯ

5,000

กลุมนิเทศ
ติดตามฯ

100,000
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ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

(นางมิ่งขวัญ หนองขุนสาร)
ตำแหนง ศึกษานิเทศก

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายสวาท ฦาชา)
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตำแหนง ...............................................
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

