
โครงการ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อส่วนราชการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
2. ช่ือโครงการ       เสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
3. งบประมาณ        งบประมาณบูรณาการ (แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                        และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กลยุทธ์ท่ี 2 ทุก 
                         ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีการสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
5. หลักการและเหตุผล  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติ ต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ซึ่งกำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบรามการทุจริต
ท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริต
เชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตประเทศไทย 
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

เพื่อสนองต่อนโยบาย และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาในจังหว ัดมหาสารคาม และจากปัญหาการทุจร ิตของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีผ่านมาได้ส่งผลกระทบในวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมของประเทศ ส่งผล
ให้คะแนนระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย อยู่ในระดับต่ำ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสาคาม จึงได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต  ขึ้น โดยมุ่งหวังท่ีจะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริตให้กับบุคลกร หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อผลักดันไปสู่ “องค์กร
คุณธรรม” พร้อมกับยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
6. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบาย ต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

    ๓.   เพื ่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และสร้างวัฒนธรรม
“คุณธรรมองค์กร” 



    4.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา 
ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ  
1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2. หน่วยงานมีการจัดทำประมวลจริยธรรมและแผนบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการท่ีกำหนด 
4. ร้อยละคะแนนการประเมนิ ITA ของหน่วยงาน รอ้ยละ 90 ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ  
๑. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางศึกษา มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย

เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมก้าวสู่สำนักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  

8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการ 
๓. เชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช.ภาค 4 จังหวัด

ขอนแก่น 
๔. ประสานติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
๕. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
๖. แจ้งผู ้แทนผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  และ

บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามวันเวลาท่ีกำหนด 
๗. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 
๘. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ ตามระยะเวลาท่ี ศปท.สป.กำหนด 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)ี    เดือน มีนาคม –  สิงหาคม 2564        

10. งบประมาณ  102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) 

 
ท่ี กิจกรรม/รายการ ตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดทำแผนขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

   6,750 

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (25*40*2)    2,000   2,000 
 1.2 ค่าอาหารกลางวัน (25x120)  3,000  3,000 
 1.5 ค่าวัสดุ    1,750    1,750 
2 อบรมเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและสร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต “การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกัน” 
 

   46,850 



 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (120*50*2)   12,000  12,000 

 2.2 ค่าอาหารกลางวัน (120*150)  18,000  18,000 

 2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200x6) 7,200   7,200 

 2.4 ค่าพาหนะวิทยากร    1,400  1,400 

 2.5 ค่าวัสดุ    8,250 8,250 

3 ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรและ
แนวทางการบริหารจัดการสำนักงานคุณธรรม ความ
โปร่งใส 

   11,000 

 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (55*40*2)   4,400  4,400 

 3.2 ค่าอาหารกลางวัน (55*120)        6,600 
4 การขับเคลื่อนองค์กรสู่การประเมิน ITA กิจกรรม 

“ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข”Happy soul  

   31.900 

 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (55*40*4)    8,800  8,800 

 4.2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น (55*80*2)   8,800    8,800 

 4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200*9) 10,800   10,800 

 4.4 ค่าวัสดุ   3,500 3,500 

5 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ใน
รูปแบบ  “ศธจ.มหาสารคาม จิตอาสา ร่วมด้วย
ช่วยกัน แบ่งปันความสุข ในวิกฤติโควิด-19 

     5,500 

 5.1 ค่าอาหารกลางวัน  (55*100)   5,500  5,500 

 5.2 ค่าวัสดุ    0.00    0.00 

102,000 
๑. ก 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน

การนำนโยบายด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องหลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
               3. ระบบการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร 
               4. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา 
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 
 
                
 
ผู้ประสาน   ช่ือ-สกุล  นางสาวพัชลี    เชาว์พลกรัง 
                ตำแหน่ง  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์   043 723 621        โทรสาร  043 723 618 
                โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  088 332 8979  e-mail : pchowkrung@windowslive.com 
 

  หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



 
  


