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ข 

คำนำ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหารจัดการ  
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงาน 
อย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้ง ก ำหนดแนวทาง 
การพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และ 3. ปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  
ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน ซึ่งในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงประเมิน 
ในรูปแบบออนไลน์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมิน จำนวน 10 ตัวชี้วัดโดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (สำหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

  โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้รับผิดชอบจึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จนบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต  
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
  รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ 10.5  
ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ  
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย 
ทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(2560 – 2564) ซึ ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท  
สำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ  
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื ่อง โดยยุทธศาสตร์ด ังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจร ิตที ่มี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริ ต 
ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื ่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื ่อให้เข้ามามีส่วนร่วม  
ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  
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  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนง 
ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจร ิต และยกระดับดัชน ีการร ับร ู ้การทุจร ิตของประเทศไทย  
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท.  
ไดก้ำหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู่การ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบ 
ทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญอันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื ่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
ทั้งในระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  1. บุคลากรมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ร้อยละ 80 
  2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 65 (85 คะแนนขึ้นไป) 
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บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกำหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
   (1) เสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบ ันหลักและการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 
ศูนย์กลางความเจริญ  
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   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 

อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
  3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ ำภายในประเทศลดลง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
   1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
   2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 
ตัวชี้วัดแผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

   ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

   สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
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  วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

   3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
   4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน 
   5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
     เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ 
ที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้ งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ  
กระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
 
 
 

 

 
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย  
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ  
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
2.5 การเสรมิบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร 
วิชาชีพ  
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 
3. ประยุกต์หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต 

 
3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจรติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

 
4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
   จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  
มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
 
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน 

 
1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง  
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมือง 
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
 

 
2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

 
2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
2.2 
การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนด 
กลยุทธ์และมาตรการสำหรับ 
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 

 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตท้ังในระดับชาติ 
และท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 
 

 
4. พัฒนาระบบการบริหาร  
งบประมาณด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ 
การแก้ปัญหา 
 
 

 
 

 
  4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ   
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน ต่อต้าน 
การทุจริตสำหรับ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน โดยรัฐให้ 
การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 

 
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ  
นิติบุคคล  
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

 
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
กำกับดูแลและควบคุมการ 
ดำเนินงานตาม เจตจำนง 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง 
ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 

 
6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนิน นโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้ มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

   การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั ้นตอนการก ำหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ 
(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 พัฒนากรอบช ี้นำการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)  
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ 
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง  
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น  
 ความผิดในทางบริหาร  
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร  
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ  
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 
2. การรายงานผลสะท้อนการ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
(Policy Cycle Feedback) 
 

 
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 
3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ  
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 
 

 
- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน 
สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา  
วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ การทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริต 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
   ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย  
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัย ทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน  
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรกุที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตามและประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ  
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
2.2 นำ
ข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 2.3 
กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ 
เพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร  
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ  
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรบัเปลี่ยน 
พฤติกรรม  
4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพฒันา วิเคราะห์และบูรณาการ  
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทย 

  5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน  
ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

หลักธรรมาภิบาล  
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
 

7. พัฒนาสมรรถนะและ  
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ  
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล  
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการปอ้งกัน 
การทุจริต 

8. การพฒันาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา  
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต  
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต  
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลัง 
ของรัฐ  
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

   ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น  
การปรับปรุง และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 
(Judiciary)  การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีกา รใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะ ทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  
จะถูกดำเนินการอย่าง รวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระทำ การทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการ 
ทุจริต ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความ 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ การตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

เคลื่อนไหวและความถูกต้อง 
ของ ทรัพย์สินและหนี้สิน 

ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สิน คืนจากการทุจริต  
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและพฒันา 
กลไกพิเศษในการปราบปรามการ 
ทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

  3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น 
  3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต  
  3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต  
  3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ 
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา 
และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต  
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้ 
หน่วยงาน ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา 
เพ่ือให้ความเห็น ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและ 
กระบวนการ ปราบปราม การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของ 
ประเทศ  
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 
ในการปราบปรามการทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง หน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน 
สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน 
เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก 
คุ้มครองได้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวน 
การ ปราบปรามการทุจริต  
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ 
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ 
รวมไปถึงความรู้ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปราม 
การทุจริต (Non-training)  
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ 
ทุจริต (Training)  
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
และแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้ 
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก 
ถึงโทษของการกระทำการทุจริต 
เมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง  
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI)  ของประเทศไทย” 
   เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ  
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง
การบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์การ ดำเนินงาน ได้แก่  

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของประเทศไทย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตามการ 
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจรติ 
(Corruption Perceptions Index  
:CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของ ประเทศ (CPI)  
1.3 เร่งรัด และกำกับติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.4 การจัดการการรับรู ้(Perceptions) 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี  
การรับรู้การทุจริต (Corruption  
Perceptions Index : CPI)   
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 -ยุทธศาสตร์ท่ี 5) 
เพื่อ ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์  
ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาลและ 
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา 
ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอำนาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่  
ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำมา หากินและการดำรงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่า 
ในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุ หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะ ติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่
อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ ใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
กับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ำซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จำเป็นจนเป็น
ภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริต
คอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้า มาประกอบการในประเทศ ดังที่
ปรากฏในผลการสำรวจหรือรายงานประจำปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง่ายในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้  
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น  
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง การปฏิบัติงานที่ยืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือ สร้างความเชื่อม่ันวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้า ไปตามลำดับความจำเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้  
  10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด  
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดำเนินการ 
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ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ ำนาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิด การทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้า 
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็น
สำคัญ  
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบ  
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่ วม ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 
มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน การแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ 
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั ้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ ำซ้อนและเสีย 
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น เรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งใน 
ด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผล  
การประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้ จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือทับ
ซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
   10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั ้งจะวางมาตรการคุ ้มครองพยานและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 
 

1.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ  
1. เพื ่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  

ทั้งในระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ  

มีประสิทธิภาพ 

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

3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   จำนวน  76 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ได้รับการพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   3.2.2  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้มี
องค์ความรู้ ความเข้าใจ  ระดมความคิด เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity & Trasparency Assessment : ITA) 
  3.2.3  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รู้จักประยุกต์ใช้ทักษะ
กระบวนการการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตและป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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4. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1) กิจกรรมการประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานภาครัฐ (ITA) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 ดำเนินการประชุมช้ีแจง
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 ดำเนินการประเมินฯ (ITA) 

-ร้อยละบุคลากรใน
สำนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรม
มาภิบาล (เขตสจุริต) 
-จำนวนผู้ประเมิน
ภายในและภายนอก
องค์กร เข้าร่วม
ประเมิน(ITA 
Online)ตามจำนวน
ที่เกณฑ์กำหนด 

ร้อยละ 76 – 
 

        -กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
-กลุ่ม
อำนวยการ 

2) กิจกรรมการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและการ
ดำเนินงานในด้านการส่งเสริม
จริยธรรม และการต่อต้านการ
ทุจริต 

 
-ร้อยละ บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ

ร้อยละ 
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- 
 
 
 
 

 
        -กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

2.1  กิจกรรมประกาศเจตจำนง
สุจรติในการบรหิารงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
2.2กิจกรรมประกาศนโยบายการ
เสรมิสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
2.3 กิจกรรมการประกาศ
ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต 
2.4 กิจกรรมการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระหว่างคณะรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กับ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2.5 กิจกรรมการลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนา

ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละผู้รับผิดชอบ
ในการตอบแบบวัด 
OITรวบรวมข้อมลูได้
ตรงและครอบคลุม
ประเด็นตามตัวช้ีวัด
และทันกำหนดเวลา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กลุ่ม
อำนวยการ 
-ทุกกลุ่มใน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระหว่างคณะบุคลากรทาง
การศึกษา กับ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.6 การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
ทุกวันจันทร์    
2.7กิจกรรมประชุมเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส 
2.8 กิจกรรม site visit 10 กลุ่ม
งานในเขตพื้นท่ีของผู้อำนวยการ
เขตและผู้รบัผิดชอบงานเขต
สุจรติเกี่ยวกับ การตอบคำถาม
แบบวัดการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ(Open data 
Integrity and 
transparencyAssessment : 
OIT) 
2.9 กิจกรรมส่งเสรมิค่านิยมอันดี
งามและคณุลักษณะ 5 ประการ
เขตสุจริต เช่นกิจกรรม Big 

-ร้อยละบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามี
คุณลักษณะเขตสจุริต 
5 ประการ(ทักษะ
การคิด 
 
 
 
 วินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ 
จิตสาธารณะ อยู่
อย่างพอเพียง) มี
ความรักใคร่ 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
ค่านิยมต้านการ
ทุจริต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
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6,000 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

cleaning day กิจกรรม มอบ
เกียรติบตัร คนดีศรสีกล  2 ฯลฯ 
 
3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ต้นแบบเขตสุจรติ  

ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขต
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน  

  
 

 
 

       กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

รวม 6,000           
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  วิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวิธีดำเนินงานดังนี้  
  1. จัดทำหลักสูตรประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA  
Online) ปีงบประมาณ 2564  

2. จัดทำเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA 
Online) ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีเครื่องมือในการประเมิน 3 รายการได้แก ่ 

- แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT)  
- แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT)  
- แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสสาธารณะ Open Data Integrity and  

Transparency Assessment (OIT) 
   - แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA Online) ปีงบประมาณ 2564  

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
วิธีการดำเนินการ  

  1. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
   1.1 จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร   
   1.2 เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปทราบ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้   
    - ติดประกาศท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
      - ประกาศในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
    - กล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติและสวดมนต์   
    - ประกาศในเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   
    - ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  
  2. การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
   2.1 จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
   2.2 เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปทราบ ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่   
    - ติดประกาศท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   
    - ประกาศในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
     - ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   
    - ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  
   3. การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต  
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    3.1 จัดทำประกาศ มาตรการต่างๆ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดและโรงเรียนในสังกัดทราบ ดังนี้    
    - มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

 - มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
 - มาตรการการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน   
 - มาตรการการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก   

     - มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ 
ในสถานศึกษา   

   - มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล  
    - มาตรการกลไกระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน  
    - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
    - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
    - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
    - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   3.2 ติดตามแนวทางปฏิบัติต่างๆ โดย  
     - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2   
    - ติดตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2   
    - จัดทำสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ  
     - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสพป.สกลนคร เขต 2 ในด้านต่างๆ  
ไว้ที่จุดรับ บริการตามกลุ่มหน่วยต่างๆ ในเว็บไซต์ของ สพป.สกลนคร เขต 2  
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บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 
 
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  1. จัดทำและเผยแพร่ประกาศ เรื ่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นโยบายคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจำนง 
การบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมาตรการ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การป้องกัน การละเมิดสิทธิเด็ก  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา  
    
 

 

 
 
 

2. การกล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ (กิจกรรมเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ด้วยการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 08.00 น. โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งมีผลการ ดำเนินการดังนี้  
   2.1 บุคลากรมีความตระหนักเห็นคุณค่าของชาติ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย บุคลากรในสังกัด 
สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมร้องเพลงชาติไทย ทำให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของ ชาติและร่วมรักษาเอกลักษณ์  
ของชาติไทย  
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   2.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน บุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ทุกคนมีความ
รักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  

2.3 สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ บุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 
ร่วมกล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้างความ ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
   2.4 สร้างวินัย รู ้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิสละเวลาร่วมกิจกรรม บุคลากร  
ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 สร้างวินัยในตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด  สละเวลาร่วมกิจกรรม 
แต่งชุดข้าราชการโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขต พ้ืนที่การศึกษาสุจริต  

  2.5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้บริหาร พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนสาระความรู้ ให้นโยบายต่างๆ และเน้นย้ำในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กับ
บุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  
   2.6 เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานในสังกัด จากการทำกิจกรรมดังกล่าวอยู่สม่ำเสมอทำให้ข้าราชการ
ครูในสังกัดได้เห็นการกระทำและนำไปเป็นแบบอย่างอีกทั้งเมื่อมีโอกาสยังเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวและกล่าวคำ
ปฏิญญาร่วมกับบุคลากรในสังกัด 
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  3. การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต เช่น การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตดำนินการโดยจัดทไประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษาเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ  ได้แก่ ติดประกาศที่ส ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกาศในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด เข้าถึงมาตรการต่างๆ ได้จาก QR Code ด้านล่าง 
 
  มีช่องทางรับเรื ่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
ติดตู้แดงรับ เรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เมื่อมีข้อร้องเรียน
เกิดข้ึนก็จะมีขั้นตอนการ รับเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจะจัดทำสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะ  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การดำเนินงานโครงการโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  1. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่  วัตถุประสงค์/กิจกรรม/โครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ  ไม่บรรลุ 

1  บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

√   บ ุคลากรท ุกระด ับม ีจ ิตสำน ึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

2  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสกลนคร เขต 2 
มีผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

√  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสกลนคร เขต 2 
มีผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง
กว่าเป้าหมาย คือได้คะแนนร้อยละ 
85.40 
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  2. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย  

ที่  เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ  ไม่  
บรรลุ 

เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร   
เขต 2 จำนวน 76 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ประจำงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

√   บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จำนวน 76 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เชิงคุณภาพ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร   
เขต 2  มีจิตสำนึกและพฤติกรรม 
ท่ีสามารถแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

√   บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 มีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวชี้วัด  
ความสำเร็จ 

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร   
เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม 
และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
สูงกว่าร้อยละ 85 

√  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประ
ถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
มีผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนิน 
งานร้อยละ  85.40 
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3. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  
   จุดเด่นของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้  
   โครงการนี้ช่วยให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2  
มีความตระหนัก ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้เริ่มก้าวเดินไปในทางที่เหมาะสม เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู ้ร ับทราบเพิ่มขึ ้นในหลายๆ เรื ่อง มีแนวทางในการปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดได้ปฏิบัติร่วมกัน  
เป็นข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น   
   จุดที่ควรพัฒนาของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้  
   1. ในบางกิจกรรมยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติบุคลากร
บางคน ยังไม่ปฏิบัติสม่ำเสมอ  
   2. บุคลากรผู ้มีส่วนได้เสียทั ้งภายในและภายนอกได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงข้อมูลการ
ดำเนินงานของ สพป.สกลนคร เขต 2 น้อย จนบางครั้งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตอบแบบวัดการรับรู้  
    3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงผ่านมา ทำให้เป็นอุปสรรค 
ในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สพป.สกลนคร เขต 2 รวมทั้งการดำเนินการตามข้อสั่งการ และนโยบายของ สพฐ. ส่งผลให้การรายงาน
ผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ค่อนข้างมีจำกัด และกระชั้นชิด ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อ การดำเนินการโครงการ/
กิจกรรม  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ  
 -ไม่มี- 

 


