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คำนำ 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ซึ ่งสอดคลองกับยุทธสาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ สวนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเปนมาการปองกันการ

ทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 

นโยบาย และคำสั ่งที่เกี ่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและ

คาเปาหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จน

สำเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย

สำคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 
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สวนที่ 1 บทนำ 

 ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและ                       

เปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริต

ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมาก

ขึ้นตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย

และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง 

 ปจจุบัน ทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจำเปน     

ตองไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณ       

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

2563 โดยในปนี ้จัดอยู ในอันดับที ่ 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงใหเห็นวา         

ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง และสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดเปาหมายหลักเพื ่อใหภาครัฐ             

มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยใหความสำคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสำนึก

และพฤติกรรมยึดมั ่นในความซื ่อสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริต             

ในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ หนวยงาน รวมทั้งการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต สรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล เพ่ือสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริต

ในวงกวาง และมีปจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทาง

สังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ 

“ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่ง

ใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยตอการทุจริต และเขามามีสวนรวม

ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของหนวยงาน      

ในสังกัดเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และ

ตอต านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบในท ุกร ูปแบบ โดยเฉพาะการส งเสร ิมว ัฒนธรรมส ุจร ิตผ าน             
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หลักสูตรการศึกษาตานทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน 

สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมี

ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

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

และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศ

ไทยไปสูประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ตองดำเนินการใหเห็น

ผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรร

มาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย  

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานไดกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                

เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดย

กำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสูการจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปน

กรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบาย

สำคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัตริาชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศกึษาธิการลดนอยลง  
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ขอมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

    สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

สถานท่ีตั้ง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 505 หมู 9 ถนนอุมจาน       

ตำบลกุมภวาป อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ประกอบดวย อำเภอกุมภวาป 

อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษศิลปาคม 

อาณาเขต 

 - ทิศเหนือ  ติดตอกับ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภกูแกว 

 - ทิศใต   ติดตอกับ อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน และอำเภทาคันโท            

   จังหวัดกาฬสินธุ 

 - ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อำเภอคำมวง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ  และอำเภอวาริชภูมิ     

   จังหวัดสกลนคร 

 - ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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จำนวนสถานศึกษาจำแนกรายอำเภอ 

ที ่ อำเภอ จำนวนกลุม โรงเรียน 

1 กุมภวาป 9 70 

2 โนนสะอาด 3 30 

3 ศรีธาต ุ 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 

13 นายูงนกเขียน 8 
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ที ่ กลุมเครือขายโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 

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 

     ประถมศึกษาปที่ 6 1,496 1,286 2,782 200 
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ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวน

หองเรียน ชาย หญิง รวม 

   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 

  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 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 

ขาราชการครู (สายสอน) 1,470 

พนักงานราชการ 11 

ลูกจางชั่วคราว  199 

รวม 1,927 

            ที่มา : ขอมูลนักเรียนและขาราชการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต 2 (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565) 
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นำเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment:ITA) ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานที่ไดนำการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

หนวยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมี

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการ

วิเคราะหและประมวลผล โปร งใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน                   

มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานดานเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่รับการประเมินโดย

ปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเปนการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความ

ยุงยาก ซับซอนในการนำเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผูที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในสวนของ

การประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย   

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอ

การยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได

อยางเปนรูปธรรมโดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสูการยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซึง่การวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสำรวจของ

แตละแหลงขอมูลที่องคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชในการประเมิน

ดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับ

เกณฑการประเมินเดิม และการเชื ่อมโยงกับเครื ่องมืออื ่นที ่เกี ่ยวของ ทำใหเกณฑการประเมินมีเนื ้อหา

ครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง

และการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานใน

การนำไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการ

ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจำแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 1) การปฏิบัติหนาที่ 

 2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอำนาจ 

 4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการดำเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 9) การเปดเผยขอมูล 

 10) การปองกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี ้

 1) แบบวัดการรับรู ของผ ู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที ่มีตอ

หนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ 

และการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได สวนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอ

หนวยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 
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 3) แบบตรวจการ เป  ด เผยข  อม ู ลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 

เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจรติ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.65 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

อยูใน ระดับ A (Very Good)  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน 94.91 ซึง่ถือวามีคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ A  ( Very Good ) โดย ตัวชี้วดัที่ 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนน

สูงสุด  100 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนตำ่กวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนน 

87.78 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปไดดังนี ้

 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 

2558 80.61 - - 

2559 88.51 เพ่ิมขึ้น +7.90 

2560 86.88 ลดลง -1.63 

2561 77.78 ลดลง -9.10 

2562 79.96 เพ่ิมขึ้น +2.18 

2563 87.02 เพ่ิมขึ้น +7.06 

2564 94.91 เพ่ิมขึ้น +7.89 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ

คะแนนได ดังนี ้

 



10 

 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 10 การปองกันการทุจริต 100.00 AA ผาน 

2 6 คุณภาพการดำเนินงาน 99.30 AA ผาน 

3 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 98.71 AA ผาน 

4 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.43 AA ผาน 

5 1 การปฏิบัติหนาที่ 96.83 AA ผาน 

6 3 การใชอำนาจ 94.90 A ผาน 

7 5 การแกไขปญหาการทุจริต 91.01 A ผาน 

8 4 การใชทรัพยสินของราชการ 89.64 A ผาน 

9 2 การใชงบประมาณ 89.42 A ผาน 

10 9 การเปดเผยขอมูล 87.78 A ผาน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 

B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 

E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 

F Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่หนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ

ใหดียิ่งข้ึน มปีระเด็นเดียว คือ  การเปดเผยขอมูล โดยมีคะแนน 87.78 ระดับ A  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 

(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 

ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 

ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลใน

ประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 
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  แนวทางการปองกันการทุจริต ในปงบประมาณ 2565 

   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาตองดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ  2565 

ที่มีแนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริต 

ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห    

แตละตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ี

จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี ้วัด    

เปนตน  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายใน เพ่ือปองกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 

เพื่อขับเคลื ่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการ

วิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ 

การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ใหนำไปสูการปฏิบัติและการ

รายงานผล เปนตน 

 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เก่ียวของ 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัต ิ
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สวนท่ี 2 บริบทที่เกี่ยวของ 

สำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี ้สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักดานการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน 

ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน 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 ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

สาระสำคัญขางตนจะเปนเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทย

วา“...บุคคลมีหนาที่ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรกที่

รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที ่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 

นอกจากนี้ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน

ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกที ่มี

ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการ

สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับ

ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับ

บริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สำคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ซึ่งการ

บริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมี

มาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง 

หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให

หนวยงานใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ำกวามาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกลาว การที่รัฐธรรมนูญไดใหความสำคัญตอการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการ

บริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีผานมาไดเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล 
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มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นำใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นใน

หลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ      

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการสราง

ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาที ่ของรัฐตองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล        

และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปน

กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุก

หนวยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 

ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชน

แหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคน

ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ

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

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
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 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 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัย อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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 (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 ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยได

รวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและ

เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการ

ทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดย

สถานการณปญหาการทุจริตที่จำเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทำทุจริต 

รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณมาก ทำใหรัฐและประเทศชาติไดรับความ

เสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการ

ตรวจสอบของหนวยงานที่ทำหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมี

ความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกำหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว   

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 เพ่ือใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดใน
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ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

ตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสูการลดจำนวนคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ(2) การปราบปรามการทุจริต มุ งเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพของ

กระบวนการและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดำเนินคดี

ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเปาหมายการพัฒนาในระยะ 20 ป โดย

ใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการดำเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกำหนดใหประเทศไทยมีอันดับ

คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580 อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ

พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั ่นคงเปนที ่ชื ่นชมและไดร ับการยอมรับโดย

ประชาคมระหวางประเทศ 

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที ่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของ

ประเด็นปญหาความมั่นคงที่สำคัญ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เปนธรรม และตรวจสอบได 

4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ

แบบบูรณาการ 

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและ   

ประพฤติมิชอบ 

 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายสำคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน 

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวน

ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุน

ใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวัง 

ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับ

ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกำหนดแผนยอยไว 

2 แผน คือ 

 

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/หรือ

ไดคะแนนไมต่ำ

กวา   57 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 32และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา  62 

คะแนน 

อยูในอันดับ 1 

ใน 20 และ/

หรือไดคะแนน

ไมต่ำกวา  73 

คะแนน 
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1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจ

ขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งใน

ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยัง

เปนพฤติกรรมที ่ไมไดร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีว ิธีคิดที ่ทำใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไมกระทำ

การทุจรติเนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผูอ่ืนกระทำการทุจริตอันสงผลใหเกิดความ

เสียหายตอสังคมสวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคม

ตอการกระทำ รวมทั ้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงตอตานการทุจร ิตอยางเขมขน ผาน

กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทาง

การเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใสโดยกระบวนการนโยบาย

ของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบาย

ของรัฐที่เขมขนมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการ

ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและ

พลวัตของการทุจริตท่ีผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน 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 

พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให

หนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย 
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ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกำหนดใหมีการลงโทษผูกระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที ่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 

และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด 

เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน 

ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 

และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา

ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรม

สุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับ

ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำ

หนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย 

และเคารพกฎหมาย  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที ่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไม

คดโกงรูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ

สรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและ

เจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน

การเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

โดยมมีาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทำตนเปนแบบอยาง 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/

ชุมชน ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบแกประชาชน 

เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศ

ตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเพ่ือ

สรางนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื ่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 

มุงเนนการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริต
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ที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงาน

ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และ

การบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของ

รัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตขั้นวางแผนกอนดำเนินงาน ขั้นระหวางการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนิน

โครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง

มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของ 

ผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย

การพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเขาถึง

ขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูล

สาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง

รวมถึงการมีกลไกที ่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจางและการ

ดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่ม

ขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั ่นที ่มีอยูใกลตัว โดยมี

มาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส 

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 

รอยละของหนวยงานที่
ผานเกณฑการประเมิน 

ITA 

รอยละ 80 

(85 คะแนนข้ึน
ไป) 

รอยละ 100 

(85 คะแนนข้ึน
ไป) 

รอยละ 90 

(90 คะแนนข้ึน
ไป) 

รอยละ 100 

(90 คะแนนข้ึน
ไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 

มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงรอยละ 
10 

ลดลงรอยละ 
50 

ลดลงรอยละ 
70 

ลดลงรอยละ 
80 

 

จำนวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน 

- จำนวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐท่ีถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (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

ปราบปรามการทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและ

การดำเนินคดีจะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการ

ปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง

กฎหมายและตรากฎหมายใหมเพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทำให

ผูกระทำความผิดไดรับการดำเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อใหสังคม

เกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน

ตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพฒันา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

โดยการปรับกระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทำงาน 

ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย เทาทันตอการ

บิดเบือนทรัพยสินและหนี้ส ิน รวมทั ้งบูรณาการขอมูลกับหนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการ

ตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 

ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว 

และกระชับมากขึ้นเพื่อใหการดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทำ

ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ 

การบูรณาการประสานงานคดีที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ 

ที่ลาชาและซ้ำซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง

และพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับ

ทรัพยสินหรือผูกระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงนิเพ่ือใหการติดตามยึด

คืนทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิด

ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกร

เอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขาม

ชาต ิ

3) พัฒนาการจัดการองคความรู ดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบ

ฐานขอมูลองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผูเชี ่ยวชาญของหนวยงาน    

ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละหนวยงานไดศึกษา

และมีสมรรถนะและความรูที่เปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ 

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอ

พลวัตของการทุจริต 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

การดำเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 

กระบวนการดำเนินคดี ทุจริต 

ที่จำเปนตองขอขยาย

ระยะเวลาเกินกวากรอบเวลา

ปกติที่กฎหมายกำหนด 

ไมเกินรอยละ 

25 

ไมเกินรอยละ 

20 

ไมเกินรอยละ 

15 

ไมเกินรอยละ 

10 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 

2565 

ป 2566 – 

2570 

ป 2571 - 

2575 

ป 2576 - 

2580 

เปนธรรม โปรงใส 
ไมเลือกปฏิบัติ 

จำนวนคดีอาญาท่ีหนวยงานไต

สวนคดีทุจริตถูกฟองกลับ 

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 (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื ่อมโยงกับประชาคมโลกใน

ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการ

พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวย

การพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรง

บันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งมีความซื่อสัตย สุจริต มี

วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง 

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

ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน 

ดานที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ

ติดตามการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสำนึกของคนไทย

ใหยึกมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและ

เฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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สวนที่ 3 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีศึกษา 

กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

หนวยงาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

1. เหตุผลความจำเปน 

ดวย รัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ในการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และดานที่ 6 ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคลองกับ แผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ แผนการ

ปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ วา

ดวยความมั่นคงแหงชาตินโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการสงเสริมการสราง

วัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของหนวยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชน

สาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ

สงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานการจัดการศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็ม

ขั้น สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมี

ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของการ

เตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสำนึกและ

คานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก 

ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง      

ทั้งในระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเขมแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยาง

ตอเนื่อง     

4. กลุมเปาหมายโครงการ  

 1.  ยกระดับการทำงานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) จำนวน      61    คน 

 2.  พัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพ่ือสรางกลไกปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  จำนวน   61   คน 

5. คาเปาหมายและตัวชี้วัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ป 2565 

1. ประชาชนมี

วัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 

1. รอยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่ยึด

มั่นความซื่อสัตยสุจริต 

 

รอยละ 50 

2. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA  รอยละ 65 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – 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 

1.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 

 

2.สรางกลไกปองกัน

การทุจริตใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรเขารวม

กิจกรรมดานการปองกัน 

การทุจริต 

-จำนวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม

ดานการปองกันการทุจริตไมนอย

กวารอยละ 90 

20,000          กลุมอำนวยการ 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 

3.พัฒนามาตรฐานดาน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

และความโปรงใส 

ตามเกณฑการประเมิน ITA 

- ระดับผลการประเมิน ITA ไม

นอยกวา รอยละ 95 (ระดับ AA) 

 - คะแนนมาตรฐานของเขตไม

นอยกวา รอยละ 95 (95 คะแนน) 

30,000          กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

 

รวม 100,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

8. สถานที่/พื้นท่ีดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

9. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact) 

 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีฐานความคิดในการ

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีกลไกและกระบวนการปองกันการ

ทุจริตที่เขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  

10. การติดตามประเมินผล  

 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดวยวิธีการออนไลน ผานทาง

เว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   

 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 บริหารจัดการเปนเลิศ  สถานศึกษาได

มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ :   

1.สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 

2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3.สงเสริม สนับสนุนผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ ใน

การแขงขัน 

4.สงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

5.สงเสริม สนับสนุนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาเปนมืออาชีพ และ

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

6.สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.สงเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสูศตวรรษที่ 21 

เปาประสงค :  

 1.ผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอยางมีคุณภาพ 

 2.ผู เรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ ่มและสรางสรรคสื ่อ นวัตกรรม  มีความรู  มีทักษะ             

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู เร ียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ ที ่เหมาะสมตามวัย             

มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี 

(Global Citizen) พรอมกาวสูมาตรฐานสากล 

 3.ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ 

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และนำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 4.ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่

หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
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 5.ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีความรู มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่  เรียนรูพัฒนาตนเองอยูเสมอ  มุงมั่นตั้งใจทำงานใหสำเร็จ ทำงานเปนทีมเดียวกัน และมีจรรยาบรรณ

ตามมาตรฐานวิชาชีพอยางเปนมืออาชีพ 

 6. สถานศึกษาจัดการศ ึกษาเพื ่อการบรรลุ เป าหมายการพัฒนาอยางย ั ่งย ืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปนไปตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผลอยาง

เปนระบบ  ใชงานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต) 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

ตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  รอยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 

ความซื่อสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 50) 

2. รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานที่ผานเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

(ITA Online) (ไมนอยกวารอยละ 65) 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับมี

จิตสำนึกและพฤติกรรมท่ี

สามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชน 

สวนตัวและผลประโยชน

สวนรวม ประพฤติตนเปน

พลเมืองดี มีคณุธรรม 

จริยธรรม สูการเปน

บุคคลตนแบบ 

1) การประกาศ

เจตนารมณบริหารงาน

ดวยความซื่อสัตยสุจรติ 

และกำหนดนโยบาย

คุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการ

ดำเนินงาน 

- กิจกรรม การประกาศเจตจำนง

การบริหารงานดวยความซื่อสตัย

สุจรติ/ การประกาศนโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงาน/การประกาศแนวทางใน

การปฏิบัตเิกี่ยวกับการใหและรับ

ของขวัญ เพ่ือใหบุคลากร ถือปฏิบัติ

ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวง ในการ

สงเสริมการตอตานการทุจริต 

รอยละของความ สำเร็จ

ในการปฏิบัติงานตาม

แนวทางปฏิบัต ิ

 

2) สรางจิตสำนึกทีต่วั

บุคคลใหตระหนักรูถึง

ปญหาและผลกระทบ 

1) ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกและ

คานิยมการตอตานและไมทนตอ

การทุจริต 

สพป.อุดรธานี เขต 2 

รอยละของจำนวน

บุคลากรผูเขารวม

กิจกรรมมีความตระหนักรู 

และไดรับ 

 

     

5,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ของการทุจริต ใหดำรง

ตนอยางมีศักดิ์ศรีและมี

เกียรตภิมู ิ

- กิจกรรมรณรงควนัตอตานทุจรติ

สากล 

 

การปลูกฝงใหมีทัศนคติ

และคานิยมท่ีไมยอมรับ

การทุจริต 

 

3) ปรับฐานความคิด

บุคลากรใหสามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตัว และ

ผลประโยชนสวนรวมใน

การดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิดบุคลากรให

สามารถแยกระหวางผลประโยชน

สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

- กิจกรรมประกวดคนดี สพป.อด 2 

 

รอยละของจำนวน

บุคลากรเปาหมายมีความ

ตระหนัก 

และปฏิบตัหินาที่ให

เปนไปตามแนวทางเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน 

 

15,000 

4) สงเสริมการสราง

คุณธรรมและจรยิธรรมใน

การปฏิบัติงานเพื่อ

ตอตานการทุจริต 

1) สงเสริมกิจกรรมทำความดี เพ่ือ

สาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแก

ตัว โดยยดึหลักพอเพียง มีวินัย 

สุจรติ จิตสาธารณะ 

-กิจกรรมเคารพธงชาติกอนทำงาน 

- กิจกรรมคัดแยกขยะมลูฝอย 

- กิจกรรม Big Claning Day 

- กิจกรรมรวมใจไทยปลูกตนไมเพ่ือ

แผนดิน 

-กิจกรรมประกวด 5 ส 

 

รอยละของจำนวน 

บุคลากรท่ีไดรบัการ

พัฒนาความรูเก่ียวกับ

คุณธรรมและจรยิธรรม

และสามารถนำความรู 

ที่ไดรับไปประยุกตใช 

ในการปฏิบัติ

หนาที ่

 

 

 

 

 

10,000 

2. สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน

เปนไปตามเปาหมาย 

หรือสูงกวาเปาหมาย เพ่ือ

ผลักดันใหดัชนี

ภาพลักษณคอรรัปชัน 

(CPI) ของประเทศไทย

เพ่ิมสูงข้ึน 

1) พัฒนาและยกระดับ

การทำงาน 

ใหสอดคลองกับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ 

ดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินดานคณุธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน 

- กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

-กิจกรรมพฒนาเวปไซคสำนักงาน

เขตพื้นทีเ่ตรยีมความพรอมการ

เปดเผยขอมูล (Open Data)

ประจำป 2565 

- การประชุมช้ีแจงใหปฏิบัตติามแนว

ทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสฯ ของโรงเรียน(ITA) 

- กิจกรรมพฒนาเวปไซคโรงเรียน 

1) คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคณุธรรม 

และความโปรงใสของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ITA) 

 

 

 

 

 

35,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตรดานการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต และประพฤติ

มิชอบสูการปฏบิัต ิ

2) การจัดทำแผนปฏบิัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำป 2565 

หนวยงานมีแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต 

ประจำป 2565 

 

3. เสริมสรางภาพลักษณ

ที่ดีในองคกรและ

สาธารณชนใหเกิดความ

เช่ือมั่นในกระบวนการ

ทำางาน ดานการปองกัน

และตอตานการทุจริต 

1) สรางการรับรูเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ และการ

ดำเนินงาน ในดาน 

การสงเสริมจริยธรรม 

และตอตานการทุจริต 

1) สรางสื่อประชาสัมพันธ 

แนวสรางสรรคเพ่ือใหเขาถึงไดงาย 

นาสนใจ และกระตุนใหประชาชน

รูสึกรวมเปนสวหนึ่งในการตอตาน

การทุจริต                        

กิจกรรมจดัทำปายประชาสัมพันธ

และจุดเช็คอิน “สพท.ยุคใหม 

โปรงใส  ไรทุจริต Zero 

Corruption” 

- โ ป ส เ ต อ ร “สพท.Zero 

Corruption” 

- ขาวประชาสัมพันธการดำเนิน

กิจกรรมของเขตสุจรติ 

จำนวนรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตานการ 

ทุจริต เพื่อสรางการรับรู 

35,000 

2) พัฒนารูปแบบ วิธีการ 

เน้ือหา สาระ และ

ชองทางใหเหมาะสม 

สอดคลองกับความ

ตองการของ 

กลุมเปาหมายทุกระดับ 

1) การจัดทำและดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรประชาสัมพันธโดยการ 

มีสวนรวมของผูรับบริการและผูมี

สวนไดเสีย 

รอยละของความ 

พึงพอใจของผูรับบริการ 

ตอระบบบริหารจัดการ 

งานสื่อสารเพ่ือตอตาน 

การทุจริต (ชองทาง/ 

การนำเสนอขอมูล) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 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 

1.สริมสรางมาตรการ

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          กลุมอำนวยการ/

นิเทศติดตามและ

ประเม ินผลการ

จ ั ดการศ ึ กษา/

สงเสริม 

 

 

 

 

 

2.สรางกลไกปองกัน

การทุจริตใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม

ดานการปองกัน 

การทุจริต 

-จำนวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม

ดานการปองกันการทุจริตไมนอย

กวารอยละ 90 

15,000          กลุมอำนวยการ 

 

 

 

3.พัฒนามาตรฐานดาน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนทีฯ่ 

การพัฒนามาตรฐานคณุธรรมและ

ความโปรงใส 

ตามเกณฑการประเมิน ITA 

- ระดับผลการประเมิน ITA ไม

นอยกวา รอยละ 95 (ระดบั AA) 

 - คะแนนมาตรฐานของเขตไม

นอยกวา รอยละ 95 (9.5 

คะแนน) 

35,000          ไอ  ซ ี  ท ี  / กลุ ม

นิเทศติดตามและ

ประเม ินผลการ

จัดการศึกษา 

 

 

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 

โครงการพัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสรางกลไกปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสทิธิภาพ 

     5,000  

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 

- กิจกรรม การประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความซื่อสตัยสจุริต/ การประกาศนโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน/การประกาศแนวทางในการปฏิบัตเิกี่ยวกับการใหและ

รับของขวัญ เพ่ือใหบุคลากร ถือปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ใน

การสงเสริมการตอตานการทุจรติ 

- กิจกรรมการทำแผนปฏิบติัการปองกันการทุจริต สพป.2565 

- กิจกรรมรณรงควันตอตานทุจริตสากล 

- กิจกรรมเคารพธงชาต ิ

  

 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

- กิจกรรมคัดแยกขยะมลูฝอย 

- กิจกรรม Big Claning Day 

- กิจกรรมรวมใจไทยปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน 

- กิจกรรมประกวด 5 ส 

- กิจกรรมประกวดคนดีศรี สพป.อุดร 2  ( บุคลากร 4A ) 

     25,000 กลุมอำนวยการ 

 

แนวทางที ่ 2 พัฒนามาตรฐาน
ดานคณุธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อสรางกลไก 

โครงการยกระดับการทำงานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

     35,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

- กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำป 2565 (การตอบแบบประเมิน IIT/EIT/OIT) 

  
กลุมนิเทศติดตามฯ 
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แผนงานบูรณาการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ดานปองกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรยีมความพรอมการเปดเผยขอมูลของสำนักงานเขต
ประจำป 2565  ( ITA ) 
- กิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำป 2565 (การตอบแบบประเมิน IIT/EIT/OIT) 
- กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 
ของโรงเรียน ประจำป 2565 
- กิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานผานทางเวปโซคของโรงเรยีน
ประจำป 2565 (การตอบแบบประเมิน IIT/EIT/OIT)  

 
 
กลุมงาน ICT /กลุม
นิเทศติดตามฯ 

แนวทางที่ 3 ปองกันการทุจริตให
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

โครงการประชาสัมพันธการดำเนินงานการปองกันการทุจริตและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำปายประชาสัมพันธและจุดเช็คอิน “สพท.ยุคใหม โปรงใส  ไรทุจรติ Zero 

Corruption” 

   
  
     35,000 

 
กลุมงาน ICT /กลุม
นิเทศติดตามฯ 

 
รวมทั้งสิ้น 

 100,000  

 

  ผูเสนอแผนปฏิบัติการ     ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

   (นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน)    (นายบูรพา  พรหมสิงห) 

       ตำแหนง ศึกษานิเทศก  ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 

 

    ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

                (..............................................) 

          ตำแหนง ............................................... 

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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คณะกรรมการจัดทำ 
 

ทีป่รึกษา 

 1. นายบูรพา พรหมสิงห  ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 

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

 3. นายศภุชัย โถบำรุง  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 

 4. นายวิรยุทธ  ชัยดิน ี  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

 1. นางรัดดา  วิทยากร  ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 2. นายสิรวิชญ  แสนวัง  ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 

 3. นางมุกดา โพธิ์นิล  ผอ.กลุมอำนวยการ 

 4. นายปราโมทย พละจิต  ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 5. นางสาวสุภาพร นามรักษา ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 6. นางสาวพจนีย  สาอุด   ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

 7. นางจุฬาพิศ นันทสุธา   ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 8. นายพงษศักดิ์ พงษพวงเพชร ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

 9. นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ  ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 10. นางพจนีย  ศรีสุข   ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 

 11. นายปรีดา พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก 

 12. นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก 

 13. นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน ศึกษานิเทศก 

ออกแบบปก 

 
 

 



แผนปฏิบตัิการปอ้งกนัการทจุรติ

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอกุรธานี เขต 2

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
505 หมู่ 9 ถนนอุ่มจาน  ต าบลกุมภวาปี 
อ าเภอกุมภวาป ีจังหวัดอุดรธานี 41000
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334 575


