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คำนำ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ 2565  เลมนี้      

จัดทำขึ้นเพื่อรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต และเปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต

แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึก และ ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไก

ปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการ ปราบปรามการทุจริต  เปนการ สะทอนผลการ

ดำเนินงานภายใตโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการ ซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่งที่ตองจัดทำใหครอบคลุม

ทุกดาน ดวยความเรียบรอยและสมบูรณ เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ ดำเนินการจริงตามหนาที่ความ

รับผิดชอบและลักษณะของงานที ่ปฏิบัติอันเกิดจากความรวมมือของ บุคลากรทุกคนอันจะนำไปสู การ

ขับเคลื ่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

ประจำปงบประมาณ 2565 ที่มุงเนนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนนักเรียนกลุมเปาหมายใหมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต”  และสงเสริม

และสนับสนุนการจัดการองคความรูดาน การปองกันและตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ มีเครือขายที่

เขมแข็ง กาวหนาอยางมีพลวัตร และเปน กรอบทิศทางในดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบาย สำคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ใหลดนอยลง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 ไดตระหนักและเห็นความสำคัญ ของ

การดำเนินงานโครงการดังกลาว เพื่อใหเกิดผลทางปฏิบัติทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 

สามารถขยายผล เผยแพร และเปนแบบอยางแกสถานศกึษาและหนวยงานอ่ืนได จึงหวังเปน อยางยิ่งวาจะเปน

ประโยชนในการพัฒนาตอไป  
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2 

 

สารบัญ 

เรื่อง              หนา 

สวนที่ 1 บทนำ           1 

ความเปนมา         1 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป        3 

สวนที่ 2 บริบทที่เก่ียวของ        7 

สวนที่ 3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต  ประจำป 2565  20 

 กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงาน “วันตอตานคอรรัปชันสากล”    21 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสน  กษัตริย     24 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต   26  

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต       35 

 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    39 

ภาคผนวก          41 

คณะผูจัดทำ          52



1 

 

สวนที่ 1 บทนำ 

 ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน

อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริต

ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมาก

ขึ้นตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื ่น ๆ 

มากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง 

 ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจำเปนตอง

ไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2564 ประเทศไทยได 35 คะแนน โดยมีคะแนนนอยกวาป 2563 โดยใน

ปนี้จัดอยูในอันดับที่ 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีการ

ทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดเปาหมายหลักเพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย

ใหความสำคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นใน

ความซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสม

กับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ หนวยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง

ระบบ ใหมีมาตรฐานสากล เพ่ือสรางสังคมที่มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสำเร็จ

ในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวง

วัยตั้งแตปฐมวัย มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ี

ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความ

ละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุก

รูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของหนวยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาตานทุจริตศึกษา 
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เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดี มี

จิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศ

ไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคญัที่ตองดำเนินการใหเห็น

ผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรร

มาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐานไดกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให

สวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสู การปฏิบัติโดย

กำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู การจัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปน

กรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบาย

สำคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  
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ขอมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 2 

สถานท่ีตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 505 หมู 9 ถนนอุมจาน ตำบล

กุมภวาป อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ประกอบดวย อำเภอบานกุมภวาป 

อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษศิลปาคม 

อาณาเขต 

 - ทิศเหนือ  ติดตอกับ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภอกูแกว 

 - ทิศใต   ติดตอกับ อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน และอำเภอทาคันโท            

   จังหวัดกาฬสินธุ 

 - ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อำเภอคำมวง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ  และอำเภอวาริชภูมิ     

   จังหวัดสกลนคร 

 - ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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จำนวนสถานศึกษาจำแนกรายอำเภอ 

ที ่ อำเภอ จำนวน

กลุม 

โรงเรียน 

1 กุมภวาป 9 70 

2 โนนสะอาด 3 30 

3 ศรีธาตุ 4 32 

4 วังสามหมอ 4 29 

5 หนองแสง 2 15 

6 ประจักษศิลปาคม 2 16 

รวม 24 192 

 

กลุมเครือขายโรงเรียน และจำนวนโรงเรียนใน สพป.อุดรธานี เขต 2 

ที ่ กลุมเครือขายโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 

1 เมืองกุมภวา 10 

2 แชแล 6 

3 ทาลี่สีออ 8 

4 เวียงคำ 8 

5 หนองหวา 7 

6 หวยเก้ิงปะโค 8 

7 เสอเพลอผาสุก 9 

8 เชียงแหว 6 

9 พันดอน 8 

10 จำปศรีธาต ุ 9 

11 หัวนาคำ 8 

12 โปรงตาดทองฯ 7 
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ที ่ กลุมเครือขายโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 

13 นายูงนกเขียน 8 

14 โนนสะอาดหนองโพธิ ์ 10 

15 โนนสะอาดโคกกลาง 9 

16 บุงแกวทมนางาม 11 

17 วังสามหมอ 1 6 

18 วังสามหมอ 2 6 

19 วังสามหมอ 3 9 

20 วังสามหมอ 4 8 

21 หนองแสง 1 8 

22 หนองแสง 2 7 

23 นามวง 8 

24 สามพาดอุมจาน 8 

รวม 192 

 

       จำนวนนักเรียนและจำนวนหองเรียนจำแนกรายชั้นเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ปการศึกษา 

2565 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวน

หองเรียน ชาย หญิง รวม 

     อนุบาล 1 176 168 344 39 

อนุบาล 2 1,110 1,045 2,155 192 

     อนุบาล 3 1,206 1,153 2,359 195 

 รวมระดับกอนประถมศึกษา 2,492 2,366 4,858 426 

     ประถมศึกษาปที่ 1 1,277 1,140 2,417 200 

     ประถมศึกษาปที่ 2 1,355 1,271 2,626 199 

     ประถมศึกษาปที่ 3 1,497 1,336 2,833 201 

     ประถมศึกษาปที่ 4 1,494 1,344 2,838 202 

     ประถมศึกษาปที่ 5 1,374 1,366 2,740 200 
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ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวน

หองเรียน ชาย หญิง รวม 

     ประถมศึกษาปที่ 6 1,496 1,286 2,782 200 

   รวมระดับประถมศึกษา 8,493 7,743 16,236 1,202 

     มัธยมศกึษาปที่ 1 610 469 1,079 65 

     มัธยมศกึษาปที่ 2 654 542 1,196 64 

     มัธยมศกึษาปที่ 3 538 445 983 65 

  รวมระด ับม ั ธ ยมศ ึ กษา

ตอนตน 

1,802 1,456 3,258 194 

รวมทั้งสิ้น 12,787 11,565 24,352 1,822 

 

จำนวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 

 

ขอมูลขาราชครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน (คน) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 1 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 

ศึกษานิเทศก 11 

ผูอำนวยการโรงเรียน 188 

รองผูอำนวยการโรงเรียน 7 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2)    37 

ขาราชการคร ู(สายสอน) 1,470 

พนักงานราชการ 11 

ลูกจางชั่วคราว  199 

รวม 1,927 

            ที่มา : ขอมูลนักเรียนและขาราชการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2 (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565) 
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สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ 

สำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลอง

กับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนัก

ในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกร

หลักดานการดำเนินงานปองกนัและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานดานการตอตานการทุจริต

เขากับทุกภาคสวนดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี

สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สาระสำคัญขางตนจะเปนเครือ่งมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที ่4 หนาที่ของประชาชนชาวไทย

วา“...บุคคลมีหนาที่ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรก

ที่รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 

นอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที ่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรู แก

ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและ

กลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกใน

การสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดย

ไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชน

ไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ซึ่ง

การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอย

ตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการ

แตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม 

เพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ำกวา
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มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การที่รัฐธรรมนูญไดใหความสำคัญตอการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

และการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมาไดเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับการ

บริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นำใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงาน

โดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองรวมถึงพวกพอง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา

ตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาที ่ของรัฐตองยึดมั ่นใน         

หลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปน

กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ          

ทุกหนวยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนา

ระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุ    

ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และ      

สรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ

เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสร ิมสร างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักและการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั ่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ         

ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
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 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร

รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศนูยกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัย อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำข้ึน

ภายใตความจำเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผานมาหนวยงานที่เก่ียวของกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยได

รวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและ

เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของ

การทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม 

โดยสถานการณปญหาการทุจริตที่จำเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทำทุจริต 

รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณมาก ทำใหรัฐและประเทศชาติไดรับ

ความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอน

ตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทำหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริต

จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกำหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว   
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การจัดทำแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทำ โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการ

พัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ

ปลูกฝงวิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสำนึกในความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือ

สรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการ

สรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบได

ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

ตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสูการลดจำนวนคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ(2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของ

กระบวนการและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดำเนินคดี

ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป 

โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการดำเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกำหนดใหประเทศไทยมี

อันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ

พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั ่นคงเปนที ่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย

ประชาคมระหวางประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที ่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของ

ประเด็นปญหาความมั่นคงที่สำคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 



12 

 

 4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย

สุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 

4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปน

ระบบแบบบูรณาการ 

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทจุริตและ   

ประพฤติมิชอบ 

 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ       

มิชอบ 

เปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คือ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 

ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหภาคี

องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง       

ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับ

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

ประเทศไทยปลอด

การทุจริตและ

ประพฤติ 

มิชอบ 

ดัชนีการรับรู 

การทุจริตของ

ประเทศไทย  

(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ 1 

ใน 54 และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา  50 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 43 และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา   57 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 32และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา  62 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 20 และ/

หรือได

คะแนนไมต่ำ

กวา  73 

คะแนน 
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ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกำหนดแผนยอยไว 

2 แผน คือ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ  เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจ

ขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งใน

ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยัง

เปนพฤติกรรมที ่ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธ ีคิดที ่ทำใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทำ

การทุจริตเนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผูอื ่นกระทำการทุจริตอันสงผลใหเกิด

ความเสียหายตอสังคมสวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทาง

สังคมตอการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผาน

กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอำนาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทาง

การเมืองมากข้ึน เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบาย

ของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนิน

นโยบายของรัฐท่ีเขมขนมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการ

ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและ

พลวัตของการทุจริตท่ีผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตสภาวะทาง

สังคมที่ตื ่นตัวตอตานและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลให

กระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการ

ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความ

เสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองคกร โดยสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวน

ตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการ

ดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุมครองพยานและผูที่เกี่ยวของเพ่ือ

เปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให

หนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย 

ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษผูกระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที ่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 

และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน”โดย

การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปน

ประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทนตอการ

ทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและ

คานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา

ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรม

สุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับ

ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำ

หนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบ

วินัย และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไม

คดโกงรูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ

สรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการ

และเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจรติประพฤติมิ

ชอบได โดยมมีาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทำตนเปนแบบอยาง

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื ่องจากผู บริหารประเทศ/

ทองถิ่น/ชุมชน ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปนตนแบบแก

ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแลว 

ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองเพ่ือสรางนักการเมืองที่มคีุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื ่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 

มุงเนนการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
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โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริต

ที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทจุริต เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 

และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ

ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตขั้นวางแผนกอนดำเนินงาน ขั้นระหวางการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ

ดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง

มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของ 

ผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ 

โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการ

เขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึง

ขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดย

สาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง

และการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัว

และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวงั และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดย

มีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 

และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต 

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน
ความซื่อสัตยสุจริต 

รอยละ 50 

 

รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 

รอยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

รอยละ 50 

 

รอยละ 60 

 

รอยละ 70 รอยละ 80 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

รอยละของหนวยงาน
ที่ผานเกณฑการ

ประเมิน ITA 

รอยละ 80 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 

มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

 

จำนวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

- จำนวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐท่ีถูก
ชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

 
จำนวนคดีทุจริตที่
เก่ียวของกับผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง 

ลดลงรอยละ 
25 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
80 

ลดลงรอยละ 
90 

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคบัใชกฎหมายและ

การดำเนินคดีจะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการ

ปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง

กฎหมายและตรากฎหมายใหมเพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทำให

ผูกระทำความผิดไดรับการดำเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อใหสังคม

เกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับการปรับปรงุระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน

ตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินคดี  
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2.1 แนวทางการพฒันา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ

ทุจริต โดยการปรับกระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการ

ทำงานดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย เทาทันตอการ

บิดเบือนทรัพยสินและหนี้สิน รวมทั ้งบูรณาการขอมูลกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการ

ตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 

ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 

และกระชับมากขึ้นเพื่อใหการดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทำ

ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ 

การบูรณาการประสานงานคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการ 

ที่ลาชาและซ้ำซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง

และพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับ

ทรัพยสินหรือผูกระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อใหการติดตาม

ยึดคนืทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิด

ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกร

เอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขาม

ชาต ิ

3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบ

ฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน    

ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานได

ศึกษาและมีสมรรถนะและความรูที่เปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของ

เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและ

เทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
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เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

การดำเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เปนธรรม 
โปรงใส ไมเลือก
ปฏิบัต ิ

กระบวนการดำเนินคดี 

ทุจริต 

ที่จำเปนตองขอขยาย

ระยะเวลาเกินกวากรอบ

เวลาปกติท่ีกฎหมายกำหนด 

ไมเกินรอยละ 

25 

ไมเกินรอย

ละ 20 

ไมเกินรอยละ 

15 

ไมเกินรอยละ 

10 

จำนวนคดีอาญาท่ีหนวยงาน

ไตสวนคดีทุจริตถูกฟองกลับ 

ไมเกินรอยละ 

4 ของจำนวน

คดีที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

3ของจำนวน

คดีที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 

2 ของจำนวน

คดีที่สงฟอง 

ไมเกินรอยละ 1 

ของจำนวนคดีที่

สงฟอง 

 โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลที่นอมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสำคัญ คือ 

(1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from With in) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน

ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการ

พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) 

ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพื่อเสริมสราง

แรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั ้งมีความซื่อสัตย 

สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมที่ดี คือ สังคมที่มี

ความหวัง (Hope) สังคมที่เปยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)  
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 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ

ติดตามการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสำนึกของคนไทยให

ยดึมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝา

ระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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สวนที่ 3 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดกำหนดดำเนินการโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึก และ ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไก

ปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตโดยการขับเคลื่อนโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยไดกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานใน

ปงบประมาณ 2565 เปนกิจกรรม 3 กลุม ดังนี้ 

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก
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กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน“วันตอตานคอรรัปชนัสากล” ปงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ  โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

กิจกรรม  วันตอตานคอรรัปชนัสากล 

งบประมาณที่ใช  5,000 บาท 

เวลาเริ่มโครงการ  วันที่ 1 ตุลาคม  2564  สิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 กันยายน  2565    

สถานท่ีดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

วันที่ดำเนินการ   วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 

1. วัตถุประสงคของโครงการ 

 เพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการ

ทุจริต"   

2. กระบวนการดำเนินงาน 

- บุคลากรใน สพป.อด.2 จำนวน 65 คน เขารวมกิจกรรมเคารพธงชาติและแสดงสัญลักษณตอตาน                   

การทุจริต  

- ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นำกลาวปฏิญญาสำนักงาน                

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

- ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตร ใหกับ                               

ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ในกิจกรรม 4A   

3. ผลการดำเนินงาน 

- บุคลากรใน สพป.อด.2 จำนวน 65 คน เขารวมกิจกรรมทุกคน คิดเปนรอยละ 100  

- ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตร ใหกับผูที่

ไดรับคัดเลือกในกิจกรรม 4A  จำนวน 13 คน 

  

 

         วริศรา  เชิญชม        ผูรบัผิดชอบกิจกรรม  

             (นางสาววริศรา  เชิญชม) 
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ภาพประกอบการดำเนินงาน“วันตอตานคอรรัปชันสากล”  

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 
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นายบูรพา พรหมสิงห ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

นำกลาวปฏิญญาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสน  กษัตริย 

1. วัตถุประสงค  
        เพ่ือปลูกฝงความรักเทิดทูนตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และสงเสริม 

คุณธรรมและสรางสำนึกความเปนไทยใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

 2. กระบวนการดำเนินงาน 

   ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมปล ูกฝ งความร ักเท ิดท ูนต อสถาบ ันชาต ิ   ศาสนา  

พระมหากษัตริย  และสงเสริมคุณธรรมและสรางสำนึกความเปนไทยใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  เชน การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสมุดลงนามถวาย

พระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกสบนหนาหลักของเว็บไซตของหนวยงาน พรอมนำเสนอภาพพระกรณียกิจที่ทรง

ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผานระบบ

ออนไลนที่เว็บไซตของหนวยงาน , การประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัดประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนาง

เจาฯพระบรมราชินี พรอมเครื่องสักการะบริเวณดานหนาอาคารสำนักงานประดับธงชาติคูธงอักษรพระ

นามาภิไธย, กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ รวมกับอำเภอกุมภวาป เชน การจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศและเขาแถวเคารพธงชาติ  รวมกิจกรรมอ่ืน ๆ 

3. ผลการดำเนินงาน 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ไดดำเนินกิจกรรม เพ่ือ

ปลูกฝงความรักเทิดทูนตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และสงเสริมคุณธรรมและสรางสำนึกความ

เปนไทยใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี ้

1. กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร 

2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

3. กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ รวมกับอำเภอกุมภวาป 
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กิจกรรมที่ 3 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

 นายบูรพา  พรหมสิงห ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2         

ไดประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล และ ประกาศ

นโยบายการงดรับและใหของขวัญในเทศกาลปใหมหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและมหีลักธรรมาภิบาล 

------------------------------------------------ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอแสดงเจตจำนงในการ 

บริหารงานตามกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปนนโยบายและแนว

ปฏิบัติ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ดังนี ้

1. ดานการปฏิบัติหนาที่  

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะ 

เจาหนาที่ของรัฐ อยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ดำเนินการตามที่ 

กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด และใหบริการกับประชาชนหรือผูมาขอรับบริการกับหนวยงาน โดยไมหวัง      

สิ่งตอบแทนที่มิควรได  

2. ดานการใชงบประมาณ  

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตองสำนึกและตระหนักถึง การใช

จายงบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณที่ไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยมีการใชจายอยางเหมาะสม 

และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหนวยงานที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบ 

ดานงบประมาณการเบิก -จาย และการพัสดุ ตองดำเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได  

3. ดานการใชอำนาจ  

ผู บังคับบัญชาทุกหนวยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา มีการมอบหมายงาน ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลการเพื่อปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่โดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบหรือบังคับตาง ๆ อยางถูกตองและชอบธรรม  

4. ดานการใชทรัพยสินของทางราชการ  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ตองใชทรัพยสินของทางราชการ         

เพ่ือประโยชนในราชการ ไมนำทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบหรือ 

ขอบังคับตาง ๆ หรือยินยอมใหบุคคลใดนำไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น ในทางที่ไมถูกตองและไม

เหมาะสม 
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5. ดานการแกไขปญหาการทุจริต  

ทุกกลุมงานตองดำเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการวาดวยการ

ปองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการวาปองกันและปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และมาตรการ

ตาง ๆ ที่เก่ียวของพรอมทั้งรวมกัน สอดสองและแกไขปญหาทุจริต เพ่ือใหปญหาการทุจริตลดลงและหมดไปใน

ที่สุด 

6. ดานคุณภาพการดำเนินงาน  

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ 

ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก มาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอ 

บังคับ ตาง ๆ กำหนดไว เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ

หนาที่ราชการ  

7. ดานประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ทุกกลุมงานตองดำเนินการจัดทำขอมูลของกลุมงานที่ตองเผยแพรตอสาธารณชน โดยจัดใหมีชองทาง 

การสื่อสารกับประชาชนผูมาติดตอราชการกับกลุมงาน ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ทาง 

ราชการแจงไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน  

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  

ทุกกลุมงานตองดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อใหกระบวนการทำงานของกลุม

งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถใหความสะดวกแกประชาชน ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับ

หนวยงาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจและสงเสริมใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการเขามามีสวน

รวมในการดำเนินภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พรอมทั้งเสริมสรางของ

กลุมงานใหมีความโปรงใส เพ่ือสราง ภาพลักษณ ทัศนคติ และความเชื่อมั่น ของประชาชนท่ีมีตอสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 

9. ดานการเปดเผยขอมูล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการนำขอมูลที่ประชาชนควรทราบ 

และเปนประโยชนตอการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไวใน 

เว็บไซตหนวยงานในสังกัด ไดแก ขอมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ขาวประชาสัมพันธ ชองทางการติดตอสื ่อสารกับประชาชน (Social Network) ขอมูลแผนการดำเนินงาน

ขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำป  ขอมูลการจัดซื้อ 

จัดจางขอมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และชองทาง
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การมีสวนรวมของ ประชาชน เพื่อเปนการแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

10. ดานการปองกันการทุจริต  

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตองดำเนินภารกิจของตนเอง    

ตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานดวยความซื ่อสัตยสุจริต โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล            

การดำเนินงานทุกภารกิจตองปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได พรอมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร ใหเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคณุธรรม จรรยา ของขาราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใชสังคมไทย

ทางดานการศึกษา  

ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่งประกอบดวย 

ขาราชการ พนักงานราชการ  ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราวทุกคน ตองรับทราบและปฏิบัติตามเจตจำนง

ในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและมีธรรมาภิบาลอยางเครงครัด พรอมทั้งประชาสัมพันธใน

ทุกชองทางการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ใหสาธารณชนรับทราบ 

และการไมปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานดังกลาว ใหผูบังคับบัญชา ตักเตือนนำไปประกอบการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  หรือสั่งใหไดรับการพัฒนา  หรือรายงานใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการ  ทางวินัย  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันที่  17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

                           

(นายบูรพา  พรหมสิงห) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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The Declaration of Intent to 

Administrate Udonthani Primary Educational Service Area Office 2 

with honesty, transparency, and good governance 

------------------------------------------------ 

In accordance with the Official Information Act, BE 2 5 5 0 (2 0 0 7 ), the Royal Decree 

on Rules and Procedures for Good Governance and the strategic plan for the prevention and 

suppression of corruption phase 3 (  2017 -  2021)  , as well as in accordance with the moral 

assessment and transparency in the operations of government agencies ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA).  

the director of Udonthani Primary Educational Service Area office 2, would like to 

express my intention in the administration of the law with honesty, transparency and good 

governance to be a policy and guideline for personnel of Udonthani Primary Educational 

Service Area office 2, as follows  

1. Performance  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must perform duties 

as government officials with morality by adhering to the standards of performance with 

transparency Strictly follow the law and provide services to people or people who come to 

request services with the agency. Without expecting the reward that should not be.  

2. The use of budget  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must be aware and 

aware of the expenditure of the national budget that is derived from the taxpayer's money 

with appropriate and economical spending according to the sufficiency economy philosophy. 

Together with the supervisory agencies take care and be responsible for budgeting, 

disbursement and supplies must be carried out with transparency and verification.  
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3. The use of power  

Commander of all departments, all levels of command have assignments, evaluate 

performance, selection of personnel for fair work discriminate. Including directing oversight for 

subordinates to perform their duties without being against the law, regulations correctly and 

rightfully.  

4. The use of government property  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must use 

government property for the benefit of the government, do not use government property to 

illegally exploit regulations or allow any person to use for personal benefits or others in the 

wrong and inappropriate way. 

5. Corruption problem solving  

All work groups must carry out various activities and projects in accordance with the 

guidelines of the Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption Phase 3 ( 2017 - 

2021), Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct of Udonthani 

Primary Educational Service Area office 2 and measures various associated together with 

monitoring and solving corruption problems, in order to reduce corruption and eventually 

disappear.  

6. Quality of operation  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must comply with 

their own responsibilities by adhering to the standard of operation, procedures and time 

period required by law or regulations are set to be completed resulting in efficiency and 

effectiveness in performing official duties.  

7. Communication efficiency All work groups must prepare the information of the work 

group that must be published to the public.  By providing a communication channel with 

people who contact the government with the work group Which people can access various 

information Which the government informs easily and quickly, as well as accurate and current 

information. 
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8. Improvement of work system  

All work groups must improve develop operational systems in order to make the work 

process of the work group efficient, fast, modern, able to provide convenience to the people 

service recipients or persons who come in contact with the agency to ensure satisfaction and 

encourage people, stakeholders or service recipients participate in the mission of Udonthani 

Primary Educational Service Area office 2, as well as enhance the image of Udonthani Primary 

Educational Service Area office 2, and the work group to be transparent.  In order to create 

good image, attitude and confidence of the people in Udonthani Primary Educational Service 

Area office 2.  

9. Information disclosure  

Udonthani Primary Educational Service Area office 2 implemented the information that 

the public should know and is useful for carrying out the mission of Udonthani Primary 

Educational Service Area office 2 on the website of the Office, such as Basic data, 

communication channels with the public ( social network)  information, operational plans, 

information on procedures or services annual budget expenditure plan, information 

procurement information, human resource management and development information on 

handling of fraud complaints and public participation channels.  In order to show the 

transparency in the administration and operation of the Udonthani Primary Educational Service 

Area office 2. 

10. Anti-corruption  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 have to carry out 

their own missions in accordance with the guidelines of the intention to manage with integrity, 

transparency and good governance.  All operations must be free from corruption and can be 

verified as well as enhancing the organization culture of Udonthani Primary Educational Service 

Area office 2 to be an organization without corruption and misconduct.  Have stability in 

honesty, transparency according to good governance.  Have a strong sense of virtue 

Government ethics and have sustainability in serving Thai society in education.  
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In this regard, personnel under Udonthani Primary Educational Service Area office 2, 

consisting of government officer, government employee, permanent employees and all 

temporary employees must acknowledge and comply with the will of manage with honesty, 

transparency and good governance.  And publicize in all communication channels of 

Udonthani Primary Educational Service Area office 2 for public acknowledgment and failure 

to comply with the intent of such management to the commander to be used for 

consideration of postponement of salary or order to be developed or reported to the director 

of Udonthani Primary Educational Service Area office 2, to be considered for disciplinary action.  

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. 

     Given on November 17 , B.E. 2563 (2020). 

 

                              

(Mr. Burapa Bhromsingha) 

Director of Udonthani Primary Educational Service Area Office 2 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

เรื่อง นโยบายการงดรับและใหของขวัญในเทศกาลปใหมหรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 

…………………………………………………………. 

  พระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต            

พ.ศ.2561 มาตรา 128 กำหนดวา หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจ

คำนวณเปนเงินไดจากผูใดนอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่

ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ             

ไดประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ     

เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใตแนวคิด "กระทรวงศึกษาธิการโปรงใส ไมทนตอ      

การทุจริต" (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที ่ 15 ธันวาคม      

พ.ศ. 2564 เพื่อสรางความตระหนัก กระตุน ปลูกจิตสำนึกในการไมยอมรับและไมทนตอการทุจริตใหกับ

บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสรางภาพลักษณท่ีดีของกระทรวงศึกษาธิการ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของ     

การปลูกจิตสำนึกในการไมยอมรับและไมทนตอการทุจริต พรอมทั้งเสริมสรางคานิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และ

พฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื ่อหลีกเลี ่ยงการกระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจ               

ในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะนำไปสูการเลือกปฏิบัติหรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงประกาศนโยบายการงดรับและใหของขวัญในเทศกาลปใหมหรือ

โอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) ดังนี้ 

  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ งดรับและ        

ใหของขวัญในเทศกาลปใหมหรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหนาที ่

  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ ตองไมแสวงหา

เพ่ือใหไดมาซึ่งของขวัญ ของรางวัล ของกำนัล หรือประโยชนตาง ๆ 

  3. การแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือการแสดงการตอนรับของบุคลากรภายนอก

ควรใชว ิธ ีการแสดงออกด วยการลงนามในบัตรอวยพร สม ุดอวยพร หร ือทางส ื ่อส ังคมออนไลน                    

แทนการใหสิ่งของ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

    ณ วันที่  27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื ่อขับเคลื ่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต 

สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเนนที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 

เวลาเริ่มโครงการ 1 ต.ค. 2564  เวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 2565 
สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
วัตถุประสงค   

    เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

กระบวนการดำเนินงาน 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาสุจริต 

ผลการดำเนินงาน 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

ในวันที่  29 มิถุนายน 2565  ณ หองประชุมผาแดง  มีผลการประชุมที่จะดำเนนิงานโครงการ ดังนี้
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แผนงานบูรณาการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคดิ  

ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน - กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศกึษา 

โครงการพัฒนามาตรฐานดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือสรางกลไกปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

50,000 กลุมอำนวยการ 

กลุมกฎหมายฯ 

- กิจกรรม PLC ทุกกลุมงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2   

- กิจกรรมสรางความรับรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับขาราชการใหม   

- กิจกรรมสรางการรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ และการดำเนนิงาน ในดานการสงเสริม

จริยธรรมและตอตานการทุจริต 

  

- กิจกรรมการประกาศแนวทางการปฏิบัตเิกี่ยวกับการใหและรับของขวัญ เพ่ือใหบุคลากร ถือ

ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของรฐับาล และนโยบาย 
  

แนวทางที ่ 2 พัฒนามาตรฐาน
ดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อสราง
กลไ กป  อ งก ันการท ุ จร ิ ต ให
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

โครงการยกระดับการทำงานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

50,000 ก ลุ ม น ิ เ ท ศ ต ิ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- กิจกรรมประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ   
-  การจัดทำมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ   
-  การจัดทำมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม   
-  การจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง   
-  การจัดทำมาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต   
-  การจัดทำมาตรการปองกันการรบัสินบน   



37 

 

แผนงานบูรณาการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

-  การจัดทำมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม 

  

-  การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ   
-  การจัดทำมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ   
-  การพัฒนาเว็บไซตเพื ่อประสิทธิภาพการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสู
สาธารณะ 

  

รวมทั้งสิ้น 100,000  
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ภาพประกอบการประชุมปฏิบัตยิกระดับผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ในวันที่  29 มิถุนายน 2565  ณ หองประชุมผาแดง 
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 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาเว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเนนที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 

เวลาเริ่มโครงการ 1 ต.ค. 2564   เวลาสิ้นสุดโครงการ 13 ก.ย. 2565 

สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

วัตถุประสงค   

    พัฒนาเว็บไซต ของหนวยงานใหครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

กระบวนการดำเนินงาน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดดำเนินการพัฒนาเว็บไซต ของ

หนวยงานใหครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาที่ 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอำนาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

2. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประกอบดวยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  ดังนี้ 

 1.นายปราโมทย พละจิต   ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 2.นายปรีดา พงษวุฒินันท   ศกึษานิเทศก 

 3.นายสุรชัย ไผตง   ผอ.ร.ร.บานโคกผักหวานโนนรังษี 

 4.นายณัฐชา ทัศนิยม   ผอ ร.ร.บานบะยาว 

 5.นายวิทยา อุปฌา   ครู โรงเรียนบานหินฮาวโนนงาม 

 6.นายนริศ แดนระเบียบ   ครู โรงเรียนบานกุดขนวน 

 7.นายพีระพัฒน อนุรักษ   ครู โรงเรียนบานคำเตาแกวหินลาด 
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 8.นายวราวัฒน โสภารัตน   ครู โรงเรียนอนุบาลศรธีาตุ 

 9.นางมุขดา พ่ึมชัย   ครู โรงเรียนบานปะโค 

 10. นางสาวสุปราณี เทียบโพธิ์  ครู โรงเรียนบานหวยเก้ิง "วัฒนเสรีราษฎรบำรุง 

 11. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด   พนักงานราชการ ร.ร.บานโคกกลางหนองแวงใหญ 

 12. นายพงศพิศณุ จางตงราช  ครู โรงเรียนบานกระเบื้องโนนทิง 

 13. นายภูมิมินทร  ภูธนกรานต  พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 

 14. นางสาววริศรา เชิญชม  ศึกษานิเทศก 

 15. นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน  ศึกษานิเทศก 

 16. นายรัชตพล ขวัญสุวรรณ  พนักงานราชการ 

 17. นางสาวนวพร ชีววิทยานนัท  พนักงานพิมพดีด 

 มีหนาที่  พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน และเปด เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของ สพป.

อุดรธานี เขต 2 ใน 10 ตัวชี้วัด คือ 1) การปฏิบัติหนาที่ 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอำนาจ 4) การใช

ทรัพยสินของราชการ 5) การแกไขปญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร      

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปดเผยขอมูล 10) การปองกันการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดดำเนินการพัฒนาเว็บไซต ของ

หนวยงานใหครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  10 ตัวชี้วัด 
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 กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เปาหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

เสริมสรางมาตรการ

กลไกการตอตานการ

ทุจริต 

1) จำนวนบุคลากรมีความ

ตระหนักรูในการตอตาน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) รอยละบุคลากรที่มีความ

ตระหนักรูและมีสวนรวม 

ในการตอตานและแกไขการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- บุคลากรมีความตระหนักรูในการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ไมนอยกวารอยละ 80 

- บุคลากรที่มีความตระหนักรูและมี

สวนรวมในการตอตานและแกไข

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม

นอยกวารอยละ 80 

50,000          กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 

สรางกลไกปองกันการ

ทุจริตใหเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรเขารวม

กิจกรรมดานการปองกัน 

การทุจริต 

-จำนวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม

ดานการปองกันการทุจริตไมนอย

กวารอยละ 90 

20,000          กลุมอำนวยการ 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 

พัฒนามาตรฐานดาน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

และความโปรงใส 

ตามเกณฑการประเมิน ITA 

- ระดับผลการประเมิน ITA ไม

นอยกวา รอยละ 95 (ระดับ AA) 

 - คะแนนมาตรฐานของเขตไม

นอยกวา รอยละ 95 (9.5 คะแนน) 

30,000          กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 

รวม 100,000           
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

เสรมิสรางมาตรการ

กลไกการตอตานการ

ทุจริต 

1) จำนวนบุคลากรมีความ

ตระหนักรูในการตอตาน 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

2) รอยละบุคลากรที่มีความ

ตระหนักรูและมีสวนรวมในการ

ตอตานและแกไขการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- บุคลากรมีความตระหนักรูใน

การตอตานการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ ไมนอยกวารอย

ละ 80 

- บุคลากรที่มีความตระหนักรูและ

มีสวนรวมในการตอตานและแกไข

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม

นอยกวารอยละ 80 

50,000          กลุมนิเทศติดตาม

และประเม ินผล

การจัดการศึกษา 

 

สรางกลไกปองกันการ

ทุจริตใหเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม

ดานการปองกัน 

การทุจริต 

-จำนวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม

ดานการปองกันการทุจริตไมนอย

กวารอยละ 90 

20,000          กลุมอำนวยการ 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเม ินผล

การจัดการศึกษา 

 

พัฒนามาตรฐานดาน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนทีฯ่ 

การพัฒนามาตรฐานคณุธรรมและ

ความโปรงใส 

ตามเกณฑการประเมิน ITA 

- ระดับผลการประเมิน ITA ไม

นอยกวา รอยละ 95 (ระดบั AA) 

 - คะแนนมาตรฐานของเขตไม

นอยกวา รอยละ 95 (9.5 

คะแนน) 

30,000          กลุมนิเทศติดตาม

และประเม ินผล

การจัดการศึกษา 

 

รวมทั้งสิ้น 100,000           
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานบูรณาการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคดิ  

ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน - กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศกึษา 

โครงการพัฒนามาตรฐานดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาเพื่อสรางกลไกปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

50,000 กลุมอำนวยการ 

กลุมกฎหมาฯ 

- กิจกรรม PLC ทุกกลุมงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2   

- กิจกรรมสรางความรับรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับขาราชการใหม   

- กิจกรรมสรางการรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ และการดำเนนิงาน ในดานการสงเสริม

จริยธรรมและตอตานการทุจริต 

  

- กิจกรรมการประกาศแนวทางการปฏิบัตเิก่ียวกับการใหและรับของขวัญ เพ่ือใหบุคลากร ถือ

ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของรฐับาล และนโยบาย 
  

แนวทางที ่ 2 พัฒนามาตรฐาน
ดานคณุธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษา เพื ่อสรางกลไก
ปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ 

โครงการยกระดับการทำงานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

50,000 ก ล ุ  ม น ิ เ ท ศ ต ิ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- กิจกรรมประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ   
-  การจัดทำมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ   
-  การจัดทำมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม   
-  การจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง   
-  การจัดทำมาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต   
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แผนงานบูรณาการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

-  การจัดทำมาตรการปองกันการรบัสินบน   
-  การจัดทำมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม 

  

-  การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ   
-  การจัดทำมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ   
-  การพัฒนาเว็บไซตเพื ่อประสิทธิภาพการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสู
สาธารณะ 

  

รวมทั้งสิ้น 100,000  
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คณะผูจัดทำ 

 คณะที่ปรึกษา 

  1. นายบูรพา  พรหมสิงห            ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2  ประธานกรรมการ 

  2. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ 

  3. นายศุภชัย โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการ 

  4. นายวิรยุทธ ชัยดิน ี   รองผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ 

 คณะทำงาน  

  1. นายวิรยุทธ ชัยดิน ี  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2         

  2. นางรัดดา  วิทยากร        ผอ.กลุมนิเทศ ฯ     

  3. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ    ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย  

  4. นางมุกดา โพธิ์นิล    ผอ.กลุมอำนวยการ  

  5. นายพงษศักดิ์ พงษพวงเพชร ผอ.กลุมนโยบายและแผน   

  6. นายปราโมทย  พละจิต  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ     

  7. นางจุฬาพิศ นันทสุธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหนาที่  

      ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา       

  8. นางสาวสุภาพร นามรักษา      นักทรัพยากรบุคคล  

      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ        

  9. นายสิรวิชญ แสนวัง            นิติกร  

  10. นางสาวพจนีย สาอุด  ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

  11. นางพจนีย ศรีสุข  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน    

  12. นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

  13. นายปรีดา  พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก       

  14. นางสาววริศรา  เชิญชม ศกึษานิเทศก           

 15.นายสุรชัย ไผตง  ผอ.ร.ร.บานโคกผักหวานโนนรังษี 

 16.นายณัฐชา ทัศนิยม  ผอ. ร.ร.ชุมชนทมปาขา 

 17.นายวิทยา อุปฌา  ครู โรงเรียนบานหินฮาวโนนงาม 

 18.นายนริศ แดนระเบียบ  ครู โรงเรียนบานกุดขนวน 

 19.นายพีระพัฒน อนุรักษ  ครู โรงเรียนบานคำเตาแกวหินลาด 

 20.นายวราวัฒน โสภารัตน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 

 21.นางมุขดา พ่ึมชัย  ครู โรงเรียนบานปะโค 

 22.นายพงษพิษณุ ตางจงราช ครู โรงเรียนบานกระเบ้ืองโนนทิง 
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 23. นายจรูญศักดิ์ หาราช  ผอ. โรงเรียนบานผาทอง 

 24.นางสาวสุปราณี เทียบโพธิ์ ครู โรงเรียนบานหวยเก้ิง "วัฒนเสรีราษฎรบำรุง 

 25.นายกิตติศักดิ์ แสนสุด  พนักงานราชการ ร.ร.บานโคกกลางหนองแวงใหญ 

 26.นางสาวชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก 

 27.นางสาววิมล เถาวัลย  ศกึษานิเทศก 

 28.นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน ศึกษานิเทศก 

 29.นายรัชตพล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ 

 30.นางสาวนวพร ชีววิทยานันท พนักงานพิมพดีด 

 พิมพทาน/ออกแบบปก 
  นางสาวนวพร ชีววิทยานันท พนักงานพิมพดีด 

 บรรณาธิการกิจ 

  นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน ศกึษานิเทศก 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร


