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คำนำ 
 แผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต  สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกล ไกป้องกันการทุจริตและ
พฤติกรรมมิชอบ และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมสำคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) 
3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาออนไลน์(ITA Online) 

 ขอขอบคุณหน่วยงานและผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องที ่ให ้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกัน 
การทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ 
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวง
กว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
104 ของโลก จากจำนวนทั ้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจร ิตคอร์ร ัปชัน  
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อ
หลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของ
แต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการ
ทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 
50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการ
ทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกัน
การทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณา
การการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็ก
และเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์
การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
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ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื ่อเชื ่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้เรื ่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI)  ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12  ได้จัดทำขึ ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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  ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 
 1.ข้อมูลพื้นฐาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน     
ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  เป็นหนึ่งในจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด  จำนวน  
225  เขตของประเทศไทย  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  
2546  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546  โดยใช้สถานที่และอาคารสำนักงานของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ  
สว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน  7  อำเภอ  คือ  อำเภอเจริญ
ศิลป์  อำเภอนิคมน้ำอูน  อำเภอพรรณานิคม  อำเภอส่องดาว  อำเภอพังโคน  อำเภอวาริชภูมิ  และอำเภอสว่างแดน
ดิน  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  917  หมู่ที่  11  ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร เลขรหัสประจำ
บ้าน  4786-000034-2  ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน  อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร   ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์  603  กิโลเมตร  ห่างจาก
ศาลากลางหรือศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  83  กิโลเมตร 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร 
    อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
    อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้   อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร 
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 ทิศตะวันตก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
    อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี 
    อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการและจำนวนโรงเรียน 
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2.ภารกิจอำนาจหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 กับมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ที่ได้ก่อตั้งเป็น
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนให้เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 36 และมาตรา 
37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎหมายอ่ืน และมีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 1)อำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2)อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
 3)รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4)ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จำนวน 7 
อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสว่างแดนดิน  อำเภอพังโคน  อำเภอพรรณานิคม  อำเภอนิคมน้ำอูน  อำเภอวาริชภูมิ  
อำเภอส่องดาว  อำเภอเจริญศิลป์ ตามภารกิจการจัดการศึกษามีสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ จำนวน 255 แห่ง การ
จัดการศึกษาแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล1-อนุบาล3) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

 3.การบริหารงานและบุคลากรภายใน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการแบ่งโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 9 กลุ่มและ 1 
หน่วย มีบุคลากรภายในดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 3 คน ศึกษานิเทศก์ 17 คน บุคลากรทางการศึกษา 41 คน ลูกจ้างประจำ  คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน รวม
ทั้งสิ้น 78 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2565) 
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ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

 
นายพลชัย  ชุมปัญญา 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
โทร. 083-284-9363 

 
 

 

    
นายสำราญ  ศรีจันทร์                           นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์   นายวิวัฒน์   สมานชาต ิ
รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 
โทร. โทร. โทร. 081-9759053 
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บุคลากรในกลุ่มงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 18 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายชรินทร์  เจริญไชย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 089-2744397 
2 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 083-3400669 
3 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 081-0525177 
4 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 089-5703565 
5 นายชอบกิจ  กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 099-4734666 
6 นางสาวปรีญา สุทธิโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 081-8727470 
7 นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 088-5651294 
8 นางชุติปภา  ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 082-5653982 
9 นางภิญญาพัชญ์  ไพเรืองโสม   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 095-1696539 
10 นางวรวรรณ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 086-3121969 
11 นางสาวอาภากร ศรีดามาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 086-1232134 
12 นายนิวัฒน์ สินไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 086-2352500 
13 นางสาวนัดทพร สีสถาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 093-8249622 
14 นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 065-5542351 
15 นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 083-2254907 
16 นายพรชัย ปาระพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 063-2019082 
17 นางญาณิศา ดวงสีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 089-4533523 
18 นางจตุพร   หนูเนียม เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 093-5655052 

 
กลุ่มนโยบายและแผน  จำนวน  6  คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางนภสร  มีระหันนอก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 095-6724827 
2 นางเพียงพธู ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 093-3593699 
3 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 095-6746614 
4 นายธีระพันธ์ ใบธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 084-7558801 
5 นายวุฒิไกร  ใบโสภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 082-1111690 
6 นางสาวนันทวรรณ ริคำแง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

กลุ่มกฎหมายและคด ีจำนวน 2 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายสมคิด ประคองญาติ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 061-0285476 
2 นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชัย นิติกรปฏิบัติการ 099-1455699 
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กลุ่มอำนวยการ  จำนวน  14  คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางชุลีพร สแวนเทสสัน ผอ.กลุ่มอำนวยการ 081-7395092 
2 นางสุรีพร ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 097-3198824 
3 นางปาริชาติ มณีโชติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 095-6591574 
4 น.ส.อัจฉรินทร์ ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 087-2361415 
5 นายจรุง มากสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 084-9543215 
6 น.ส.จิราภรณ์ ศรีประชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 085-3700219 
7 นายอิสระ ไชยพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 097-3049506 
8 นายวุฒิไกร ดาทอง พนักงานขับรถ 081-5140519 
9 นายอรุณ บุราณสาร พนักงานขับรถ 087-2259734 
10 นายสุนทร บุราณสาร นักการภารโรง 093-4684189 
11 นายกฤษดา บุราณสาร ยามรักษาการณ์ 080-1494007 
12 นายวรสา อยู่ทน ยามรักษาการณ์ 087-2251624 
13 นางพิศมัย ราชประสิทธิ์ แม่บ้าน 083-4515679 
14 นางศรีประไพ สมสะอาด แม่บ้าน 087-8588037 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  จำนวน 7  คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางนวพร  คำแหงพล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 093-7869395 
2 นางสายใจ ศรีประทุมวงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 086-2285883 
3 นางทิวาวรรณ กั้วพิศมัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 081-5746673 
4 นายสมพงษ์ อัคนิจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 087-8317577 
5 น.ส.อาริยา หารบัวคำ นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ 080-9124792 
6 น.ส.อนงค์ลักษณ์ เสนาวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 083-3289628 
7 นายจิตติศักดิ์ ไชยรบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 095-1705795 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 
083-0063001 

2 นายวิทวัส พันธ์วงศา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 085-4633780 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล จำนวน 2 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
095-4047558 

2 นายวิทวัส ขันติยูุ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 081-8731759 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จำนวน  8 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-0501759 
2 นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086-2262520 
3 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 085-6421594 
4 นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 081-5455559 
5 น.ส.นิภาพร ขันธวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 090-374685 
6 นางสาววราภรณ์ ไชยแสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 093-2936615 
7 นางสาวสายฝน เหลาสิทธิ ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 094-5302311 
8 นางสาววิภาวี คำภูแสน นักจิตวิทยา 080-4149615 

 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  จำนวน  10 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางขวัญตา สุรินทร์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 063-4654519 
2 นางพัทนันธ์ ดวงสุภา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 080-3282213 
3 น.ส.กาญจนา ภาวงศ ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 089-2790354 
4 น.ส.รัชน ีกาญจนะกัณโห วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 081-0587770 
5 น.ส.สุดารัตน์ ศรีนุกูล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 080-4417982 
6 นางอรวรรณ์ วงค์แต้ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 092-7191118 
7 น.ส.ใจเดียว สืบศร ี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 085-7555119 
8 นางวิราวรรณ ตันศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 092-3254464 
9 น.ส.จริยา มะณี เจ้าหน้าที่ธุรการ 095-5817275 
10 น.ส.จิราวรรณ เลิศสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ 088-3019783 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 091-8672337 
2 นางสาวจรารัตน์  คนกลาง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
3 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ 098-6093162 
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4.โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ ้น 255 โรงเรียน 

แบ่งเป็นโรงเรียนในเขตอำเภอ 7 อำเภอ คือ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม อำเภอนิคมน้ำอูน  
อำเภอวาริชภูมิ  อำเภอส่องดาว  อำเภอเจริญศิลป์   

 

 5.การแบ่งกลุ่มโรงเรียนเป็นศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 20 ศูนย์ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 5.1 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 1 เขต อำเภอเจริญศิลป์ มี 15 โรงเรียน 

 (1)บ้านโคกศิลา (2)บ้านหนองทุ่มหนองโจด (3)บ้านคำบอน (4)อนุบาลเจริญศิลป์ (5)บ้านทุ่งคำ  
 (6)บ้านสร้างฟาก (7)บ้านนาดี (8)บ้านกุดนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร) (9)บ้านแกดำ (10)บ้านหนองฮังแหลว 
 (11)บ้านทุ่งแก (12)บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา (13)บ้านหนองจาน (14)บ้านหนองน้อย (15)บ้านหนองแสง 

5.2 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 2 เขต อำเภอนิคมน้ำอูน  มี 8 โรงเรียน 

 (1)บ้านห้วยเหล็กไฟ (2)บ้านดงสว่าง (3)บ้านหนองเบญจ (4)บ้านสุวรรณคาม (5)บ้านอูนโคก 
(6)บ้านหนองบัวบาน  (7)บ้านโคกมะนาว (8)ชุมชนบ้านหนองปลิง 

 5.3 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 3 เขต อำเภอพรรณานิคม มี 14 โรงเรียน 

 (1)บ้านห้วยบุ่นนาทัน   (2)บ้านหนองผือ  (3)บ้านนาเลา  (4)บ้านอูนดง  (5)บ้านนาใน  (6)บ้านผักคำภู 
(7)บ้านทิดไทย   (8)บ้านคำแหว  (9)บ้านไร่บ้านไฮ่  (10)บ้านคำข่า  (11)บ้านโนนอุดม   (12)บ้านโคก  
(13)บ้านเสาขวัญกุดก้อม  (14)บ้านหินแตก 
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5.4 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 4 เขต อำเภอพรรณานิคม มี 16 โรงเรียน 

 (1)บ้านโนนเรือตอเรือ (2)ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) (3)บ้านกลางหนองดินดำ 
(4)บ้านนาสาวนาน (5)ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ (6)บ้านภูเพ็ก (7)ชุมชนบดมาดพอกน้อย (8)บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 
(9)บ้านสมสะอาด (10)บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง (11)บ้านสูงเนินสามัคคี (12)บ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) 
(13)บ้านบึง  (14)บ้านหนองหวาย (15)บ้านเปือย (16)บ้านขม้ิน 

 5.5 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 5 เขต อำเภอพรรณนานิคม มี 15 โรงเรียน 

 (1)บ้านดอนม่วย  (2)บ้านหนองเดิ่นดอนขาว  (3)บ้านช้างมิ่ง  (4)บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 
(5)บ้านอุ่มไผ่  (6)บ้านตาลเลียน  (7)บ้านบะฮี  (8)บ้านท่าสองคอน  (9)บ้านนาตากาง  
(10)บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ (11)บ้านบะหัวเมย (12)อนุบาลพรรณานิคม (13)วัดสุทธิมงคล  
(14)บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก (โพธิ์ชัยวิทยา)  (15)บ้านบะทองนาหัวช้าง 

 5.6 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 6 เขต อำเภอพรรณานิคม มี 9 โรงเรียน 

 (1)บ้านเชิงชุม  (2)บ้านโนนพอก    (3)บ้านกุดน้ำขุ่น  (4)บ้านนาขามผดุงวิทยา   (5)บ้านถ่อน 
 (6)บ้านบัว (สระพังวิทยา)  (7)บ้านสว่าง       (8)บ้านดอนกอย  (9)บ้านโนนทรายคำ 

 5.7 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 7 เขต อำเภอพังโคน มี 16 โรงเรียน 

 (1)บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) (2)บ้านนาเหมือง (3)บ้านดอนตาลโนนสูง (4)บ้านหนองหญ้าปล้อง 
(5)บ้านสร้างขุ่ย  (6)ชุมชนดงม่วงไข่ (7)บ้านผ้าขาวโพนแพง (8)บ้านม่วงคำ (9)บ้านดอนหวาย (10)บ้านนาแยง 
(11)บ้านหนองบัว (12)บ้านแร่ (13)บ้านสมสะอาด (14)บ้านหนองแคนโคกสะอาด (15)บ้านหนองไฮ  
(16) บ้านหนองบัว (สาขานาเชือก) 

 5.8 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 8 เขต อำเภอพังโคน มี 13 โรงเรียน 

 (1)บ้านนาถ่อน (2)บ้านต้นผึ้ง (3)บ้านโพนสวางกลางเจริญ (4)บ้านนาล้อม (5)บ้านดอนดู่ (6)บ้านโนนขมิ้น 
(7)บ้านโคกสามัคคี (8)ชุมชนบ้านฝั่งแดง  (9)บ้านท่าลาด (10)บ้านส่งเปลือย (11)บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 
(12)บ้านอุ่มเหม้า  (13)บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 

 5.9 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 9 เขต อำเภอวาริชภูมิ มี 14 โรงเรียน 

 (1)บ้านดงคำโพธิ์  (2)บ้านดอนยานาง (3)บ้านโคกศาลา (4)บ้านผักตบ (5)บ้านไฮ่ปลาโหล (6)บ้านนาบ่อ 
(7)บ้านงิ้วพังฮอ (8)บ้านโพนไผ่ (9)บ้านห้วยบาง (10)บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง (11)วาริชภูมิพิทยาคาร 
 (12)บ้านธาตุกุดพร้าว (13)บ้านกุดตะกาบ  (14)บ้านหนองแวง 
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5.10 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 10 เขต อำเภอวาริชภูมิ มี 13 โรงเรียน 

 (1)บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ (2)บ้านดงบังป่าโจด (3)บ้านโคกตาดทอง (4)บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  
(5)บ้านทุ่งเชือก (6)บ้านหนองกุง (7)บ้านคำบ่อ (8)บ้านคำบิดโคกโพนยาง (9)บ้านตาดภูวง (10)บ้านจำปาศิริราษฎร์ 
(11)บ้านหนองลาดวิทยาคาร (12)บ้านดอนยาวประชากรอุปการ (13)บ้านหนองแปน 

  
5.11 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 11 เขต อำเภอส่องดาว มี 12 โรงเรียน 

 (1)บ้านชัยชนะ  (2)ชุมชนบ้านท่าศิลา (3) บ้านภูตะคาม (4)บ้านสีสุกห้วยโมง (5)บ้านคำก้าว (6) บ้านท่าวารี 
(7)บ้านไทยเจริญ (8)อุดมสังวรวิทยา (9)ชุมชนส่องดาว (10)หนองใสพรเจริญวิทยา (11)บ้านทันสมัย  
(12)บ้านหนองกุง 

 5.12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 12 เขต อำเภอส่องดาว มี 10 โรงเรียน 

 (1)บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) (2)บ้านปทุมวาปี (3)บ้านโพนสวาง (4)บ้านบ่อแกใหญ่ (มิตรภาพที่ 
36) (5)อภัยดำรงธรรม (6)บ้านหนองม่วง (7)บ้านโคกสะอาด (8)จงกลกิตติขจรวิทยา (9)บ้านดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์
วิทยาคาร) (10)บ้านกุดแสง (ธาราประชาบำรุง) 

5.13 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 13 เขต อำเภอสว่างแดนดิน มี 12 โรงเรียน 

 (1)บ้านนาดินจี่แสงตะวัน(รวมธรรมราษฎร์บำรุง) (2)บ้านยางคำ (3)บ้านคำสะอาด (4)บ้านปลวกธาตุโสภา
วิทยา (5)บ้านหนองหมากแซว (6)บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) (7)บงใต้โนนรังพัฒนา (8)บ้านยางงาม (สาคร
เขตอุดม) (9)บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) (10)บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี (11)บ้านโคกหนองกุง (12)บ้านคำนาดี 

 5.14 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 14 เขต อำเภอสว่างแดนดิน มี 14 โรงเรียน 

 (1)บ้านค้อใต้ (2)บ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร) (3)บ้านหนองแคหนองโข่ย (อำนวยศิลป์) (4)ชุมพลศึกษา 
(5)คำเจริญวิทยา (6)บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ (7)ชุมชนบงเหนือ (8)บ้านดอนหัน (9)บ้านขาว (10)บ้านบาก 
(11)บ้านจำปานาถ่อน (12)บ้านโคกสวัสดี (13)บ้านโนนสะอาด (14)บ้านหนองกุง 

 5.15 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 15 เขต อำเภอสว่างแดนดิน มี 12 โรงเรียน 

 (1)บ้านโคกสี (จตุรภูมิพิทยา) (2)บ้านโคกคอนดอนม่วย (3)บ้านบึงโน (4)บ้านหนองไผ่ (5)บ้านท่าสะอาด 
(สวรรค์คงคา) (6)บ้านตาล (7)บ้านหนามแท่ง (8)บ้านถ่อน "คุรุราษฎร์สามัคคี" (9)บ้านหนองบัวแพ 
 (10)บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง (11)บ้านหนองตาล (12)บ้านทุ่งปลากัด 
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5.16 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 16 เขต อำเภอสว่างแดนดิน มี 16 โรงเรียน 

 (1)ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา  (2)บ้านเตาไหสร้างแก้ว (3)บ้านม้า (4)บ้านดอนยานาง (5)บ้านคำเม็ก 
(พัฒนะบำรุง) (6)บ้านหนองหว้า (7)บ้านหินโงมโนนสร้างไพ (8)บ้านโคกหลวง (9)บ้านคันชา (10)บ้านหนองหอย 
(11)บ้านธาตุ (12)บ้านหนองหอยคัน  (13)บ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา)  (14)บ้านพันนา  (15)บ้านถ่อน ต.พันนา  
(16)บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 

 5.17 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 17 เขต อำเภอสว่างแดนดิน มี 14 โรงเรียน 

 (1)บ้านตาลโกน (2)บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) (3)บ้านหนองดินดำ (4)บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 
(5)บ้านหนองหลักช้าง (6)บ้านนาเตียง (7)บ้านหนองหวาย (8)บ้านนางัว (9)บ้านโคกสีไค (10)ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอน
เขือง (11)บ้านแวง  (12)บ้านโนนเสาขวัญ  (13)บ้านโพนงาม  (14)บ้านสร้างแป้น 

  
5.18 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 18 เขต อำเภอสว่างแดนดิน มี 11 โรงเรียน 

 (1)บ้านโพนสูง (2)บ้านค้อโพนสวางยางชุม (3)บ้านดอนเชียงยืน (4)บ้านคำชนดงต้อง (5)บ้านหนองชาด  
(6)บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126)   (7)บ้านดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์)  (8)อนุบาลสว่างแดนดิน 
(9)บ้านหนองทุ่ม (พุทธานุเคราะห์) (10)บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์  (11)บ้านหวาย 

 5.19 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 19 เขต อำเภอสว่างแดนดิน มี 9 โรงเรียน 

 (1)บ้านต้ายนาคูณวิทยา (2)บ้านดอนม่วงไข่ (3)บ้านคำไชยวาน (4)บ้านนาทม (5)บ้านคำสะแนน 
(6)หนองหลวงวิทยานุกูล (7)บ้านโคกดินแดง (8)บ้านโคกสำราญ (9)บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 

 5.20 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 20 เขต อำเภอเจริญศิลป์ มี 12 โรงเรียน 

 (1)บ้านหนองแปน (2)บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) (3)บ้านดอนชัยวิทยา (4)บ้านเหล่าบ้านถ่อน 
(5)บ้านหนองแวงน้อย (6)บ้านดงบาก (7)บ้านโพนบกหนองผือ (8)บ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) (9)บ้านคำเม็ก 
(10)บ้านนาสีนวล  (11)เจริญพัฒนา  (12)บ้านดงสง่า 
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ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2565 
 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  มีการจำแนกจำนวน
นักเรียน  ห้องเรียน  และเพศ  ดังนี้ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 

จำนวนนักเรียน  ห้องเรียน  จำแนกรายช้ัน  เพศ  ปีการศึกษา  2565 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 253 307 560 65 
อนุบาล 2 1,753 1,729 3,482 263 
อนุบาล 3 1,891 1,713 3,604 265 
รวมระดับปฐมวัย 3,897 3,749 7,646 593 
ประถมศึกษาปีที่  1 2,199 2,127 4,326 283 
ประถมศึกษาปีที่  2 2,111 2,020 4,131 277 
ประถมศึกษาปีที่  3 2,055 2,026 4,081 278 
ประถมศึกษาปีที่  4 2,144 1,956 4,100 274 
ประถมศึกษาปีที่  5 2,152 1,996 4,148 272 
ประถมศึกษาปีที่  6 2,190 2,006 4,196 271 
รวมระดับประถมศึกษา 12,851 12,131 24,982 1,655 
มัธยมศึกษาปีที่  1 975 769 1,744 73 
มัธยมศึกษาปีที่  2 946 789 1,735 74 
มัธยมศึกษาปีที่  3 799 701 1,500 71 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,720 2,259 4,979 218 
มัธยมศึกษาปีที่  4 3 5 8 1 
มัธยมศึกษาปีที่  5 4 9 13 1 
มัธยมศึกษาปีที่  6 4 9 13 1 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 23 34 3 
รวมทั้งสิ้น 19,479 18,162 37,641 2,469 

 
ข้อมูลข้าราชการครูในสถานศึกษา 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ข้าราชการครู 742 1,475 2,217 
ลูกจ้างประจำ 81 8 89 
พนักงานราชการ 19 23 42 
ลูกจ้างชั่วคราว 279 497 776 
รวมทั้งหมด 1,121 2,003 3,124 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขตได้คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 54.22 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) 

ระดับ จำนวนเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 
AA 82 36.44 
A 122 54.22 
B 19 8.44 
C - - 
D - - 
E - - 
F - - 

 
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน 85.40 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A (85.00-94.99) โดยตัวชี้วัด ที่ 10 ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 2 ได้คะแนน 74.17 คะแนน  

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ผ่านมา (2559-2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของ
คะแนน 

พัฒนาการ 

2559 70.63 - - - 
2560 86.10 A + 15.47 เพ่ิมข้ึน 
2561 82.51 B -3.59 ลดลง 
2562 81.96 B - 0.55 ลดลง 
2563 71.16 C - 10.80 ลดลง 
2564 85.40 A + 14.24 เพ่ิมข้ึน 

1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นรายตัวชี ้วัด ซึ ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
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จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนน ได้
ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน)  

 
ลำดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
2 1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.25 AA ผ่าน 
3 3 การใช้อำนาจ 89.33 A ผ่าน 
4 6 คุณภาพการดำเนินงาน 86.49 A ผ่าน 
5 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.61 B ไม่ผ่าน 
6 9 การเปิดเผยข้อมูล 80.92 B ไม่ผ่าน 
7 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 79.73 B ไม่ผ่าน 
8 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.25 B ไม่ผ่าน 
9 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 76.60 B ไม่ผ่าน 
10 2 การใช้งบประมาณ 74.17 C ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผา่น 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผา่น 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผา่น 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผา่น 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผา่น 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผา่น 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผา่น 

 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ตามผลการประเมิน ITA ดังนี้ 

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 25.09 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนัก
แล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน รับรู้การประเมิน ตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ และ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต      อย่างไรก็ดี มีการกำหนดจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 90 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนัก
คะแนน) 
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 จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัติหน้าที่ 
 จุดที่ต้องมีการพัฒนา ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90)  จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ ได้คะแนน 74.17 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ได้คะแนน79.73 ตัวชี้วัดที่ 5 ได้คะแนน 
82.61 และตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนน 89.33  

2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 24.13 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคุณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็น 
ประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน มีการรับรู้ การประเมิน ตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  อย่างไรก็ดี มีการกำหนดจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 90 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนักคะแนน)  

จุดแข็ง ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 จำนวน  -  ตัวชี้วัด  ( ไม่มี ) 
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90 ) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ   ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร ได้คะแนน 73.25 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน 76.60 และ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การดำเนินงาน ได้คะแนน 86.49  

3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT ) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 36.18 ( เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว)   
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
อย่างไรก็ดี มกีารกำหนดจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็งคือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 จำนวน 1 ตัวชี้วัด  คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนน 100.00 

จุดอ่อน คือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน ต่ำกว่าร้อยละ 90 จำนวน 1 ตัวชี้วัด  คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ได้คะแนน 80.92  
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 

Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ทางประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 3.เสนอแผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 

Assessment Online : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการทบทวนทำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย  
  3.1 มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ 
  3.2 มาตรการการใช้งบประมาณ 
  3.3 มาตรการการใช้อำนาจ 
  3.4 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  3.5 มาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  3.6 มาตรการคุณภาพการดำเนินงาน 
  3.7 มาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  3.8 มาตรการปรับปรุงระบบการทำงาน 
  3.9 มาตรการเปิดเผยข้อมูล 
  3.10 มาตรการป้องกันการทุจริต  
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment 
Online : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 2)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment 
Online : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
Online : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่มีการประเมิน
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561-2580) 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

สาระสำคัญทั้ง 6 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั ้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยงั
กำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้ร ับบริการที ่สะดวก  มีประสิทธิภาพ 
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อการ
บริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
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ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึง
พวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที ่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 
2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยัง่ยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
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 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคง
ประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการ
ขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู ่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ(2) การ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนา
ปร ับปร ุ งมาตรการทางกฎหมายเพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนการปราบปรามการท ุจร ิตให ้ ได ้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
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2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  73 
คะแนน 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะ 
20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวันและการ
แสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุ จริตถือเป็น
พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับกา ร
ยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม 
และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกัน
ทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการ
ตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ ้น เป็นแรงกดดันให้ร ัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโด ย
กระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการ
ดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริ ต
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
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ทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและ
กำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและ
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต    

1.1แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจ ิตสำนึกการเป ็นพลเม ืองท ี ่ด ี ม ีว ัฒนธรรมส ุจร ิต และ การปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว ่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกงรู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทาง
จริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทาง
ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อน
ดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 
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5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื ่อ ลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 
 

 

 

 

 

 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือ
สนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และมุ่งทำให้ผู ้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต    
โดยการปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน 
รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน 

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

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จ ัดการภาคร ัฐ การป้องกันการท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบและธรรมาภ ิบาลในส ังคมไทย  ในยุทธศาสตร ์นี้   
ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพื ่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั ้งนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปล ูกฝ ังจ ิตสาธารณะ ย ึดประโยชน์ส ่วนรวมเป็นที ่ต ั ้ งม ีความซื ่อส ัตย์  ส ุจร ิต ม ีว ิน ัย ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม  
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มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี ่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 

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

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
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3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชน 

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

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ  

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน  
ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  และความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต ั ้งแต ่ปฐมว ัยให ้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจร ิยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

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

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
การแสดงออกซ่ึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำ
เจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อตา้นการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั ้นตอนการกำหนดนโยบาย  
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั ้นการทุจร ิตเชิงนโยบาย” ซึ ่งเป็นยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งป้องกันการทุจริต  
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั ้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิร ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นย ุทธศาสตร์ท ี ่ม ุ ่ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูก
ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรง
กลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทจุริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธ ีการสำรวจ  
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรื อปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA Online) 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

1. เหตุผลความจำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุ กภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลู กฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง  
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่ง เป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   จำนวน  78 คน 
 4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      4.2.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ได้รับการพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
     4.2.2  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้มี
องค์ความรู้ ความเข้าใจ  ระดมความคิด เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity & Trasparency Assessment : ITA) 
   4.2.3  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รู้จักประยุกต์ใช้ทักษะ
กระบวนการการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน      

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของบุคลากรมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1) กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานภาครัฐ (ITA) 
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๑.๒ ดำเนินการประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง 
๑.๓ ดำเนินการประเมินฯ 
(ITA) 

-ร้อยละบุคลากรใน
สำนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรม
มาภิบาล (เขต
สุจรติ) 
-จำนวนผู้ประเมิน
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 
เข้าร่วมประเมิน
(ITA Online)ตาม
จำนวนที่เกณฑ์
กำหนด 

ร้อยละ 78 – 
 

        -กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
-กลุ่ม
อำนวยการ 

2) กิจกรรมการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและการ
ดำเนินงานในด้านการส่งเสริม
จริยธรรม และการต่อต้านการ
ทุจริต 
๒.๑  กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงสจุริตในการ

-ร้อยละ บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ 
และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ

ร้อยละ 78 
  

- 
 

        -กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
-กลุ่ม
อำนวยการ  
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

บริหารงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๒  
๒.๒ กิจกรรมประกาศนโยบาย
การเสริมสร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๒  
๒.๓ กิจกรรมการประกาศ
ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต 
๒.๔ กิจกรรมการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระหว่างคณะรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา กับ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
๒.๕ กิจกรรมการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระหว่างคณะ

และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละผู้รับผิดชอบ
ในการตอบแบบวัด 
OITรวบรวมข้อมลู
ได้ตรงและ
ครอบคลมุประเด็น
ตามตัวช้ีวัดและทัน
กำหนดเวลา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

บุคลากรทางการศึกษา กับ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
๒.๖ การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
ทุกวันจันทร์    
๒.๗ กิจกรรมประชุมเตรยีม
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
๒.๘ กิจกรรม site visit 10 
กลุ่มงานในเขตพื้นท่ีของ
ผู้อำนวยการเขตและ
ผู้รับผิดชอบงานเขตสุจรติ
เกี่ยวกับ การตอบคำถามแบบ
วัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open data Integrity and 
transparencyAssessment : 
OIT) 
๒.๘ กิจกรรมส่งเสริมคา่นิยม
อันดีงามและคณุลักษณะ ๕ 
ประการเขตสุจรติ เช่นกิจกรรม 
Big cleaning day กิจกรรม 
มอบเกียรติบัตร คนดีศรสีกล  
๒ ฯลฯ 
 

-ร้อยละบุคลากรใน
สำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามี
คุณลักษณะเขต
สุจรติ ๕ ประการ
(ทักษะการคิด 
 วินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ 
จิตสาธารณะ อยู่
อย่างพอเพียง) มี
ความรักใคร่ 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
ค่านิยมต้านการ
ทุจริต 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ต้นแบบเขตสุจรติ  

ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขต
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 78 1000,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

รวม 100,000           

 



53 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีฐานความคิดในการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการ
ทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ     ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

( นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน )              ( นายพลชัย  ชุมปัญญา )                         
    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์                                     ต าแหน่ง  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 

 
 
 
                      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

      
                                                                                           

                 (.....................................................) 
                                    ต าแหน่ง ............................................... 
                                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 1: ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ   
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตในอันดับ 1 ใน 54/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน  
                ภายในปี พ.ศ.2565 

  

แนวทางการดำเนินงานท่ี 1: ปลูกฝังวิธีคิด จิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต   
1.โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรธิรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”โครงการโรงเรียนสุจริต” 50,000 กลุ่มนิเทศ 
 1.1 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถพีอเพียง(บริษัทสร้างการดี 4.0) 15,000  
 1.2 กิจกรรมถอดบทเรยีน Best Practice ครู ผู้บรหิาร โรงเรียนสจุริต ผูร้ับผดิชอบโครงการ 15,000  
 1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทจุริต 10,000  
 1.4 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 2,800  
 1.5 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยม ซื่อสตัย์สจุริตในสังคม (สือ่ป้องกันการทุจริต) 7,200  
 1.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม -  
2.การขับเคลื่อนหลักสตูรต้านทุจรติศึกษา (Anit-Corruption Education) - กลุ่มนิเทศ 
 2.1กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด -  
 2.2กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ -  
 2.3 นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา -  
3.การเสริมสร้างธรรมาภบิาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) - ทุกกลุ่มงานฯ 
 3.1 ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจรติ -  
 3.2 การสร้างค่านิยมไมม่นต่อการทุจริต ปลูกจิตคดิพอเพียง -  
 3.3 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ -  
4.ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์และ
สถานศึกษาออนไลน์(ITA Online)  

100,000 กลุ่มนิเทศ 

 4.1แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตตน้แบบ 40,000  
 4.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์

-  

 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมนิ ITA ออนไลน์ 60,000  
 4.4 กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีนองค์กรและสาธารณชน  -  

รวมทั้งสิ้น 150,000  
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