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คํานํา 
 แผนปฏิ บั ติการ ป้อง กันการทุจริ ตสํ า นักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๒  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒(ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบาย และคําสั่งที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
การฯ ดังกล่าว ความเช่ือมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสําเร็จ เพ่ือ
เป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 

 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (2560– 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น 
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเน่ือง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ 
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเน่ืองและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้อง กันและปราบปรามการทุจริต ใ ห้สอดคล้อง กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดํ า เ นินงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการองค์กรสาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพ่ือให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ 
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ
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ในทุกปีงบประมาณทั้ง น้ีเ พ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับน้ี 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางที ่1  แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 
 จําแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 

ที่มา  :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561 
 
 

  

อําเภอ ก่อนประถมฯ -
ป.6 

ก่อนประถมฯ–ม.
3 

ชั้น ป.1 -ป.6 ชั้น ป.1-ม.3 รวม 

หาดใหญ ่ 41 6 2 - 49 

อําเภอรัตภูมิ 28 5 - - 33 

อําเภอควนเนียง 19 2 - - 21 

อําเภอบางกล่ํา 7 5 - - 12 

อําเภอคลองหอยโข่ง 11 1 - - 12 

รวม 106 19 2 - 127 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
จําแนกตามระดับการศึกษาและอําเภอปีการศึกษา 2561 

อําเภอ ประถมศกึษา ขยายโอกาสทาง
การศกึษา 

รวม 

อําเภอหาดใหญ ่ 43 6 49 
อําเภอรัตภูมิ 28 5 33 
อําเภอควนเนียง 19 2 21 
อําเภอบางกล่ํา 7 5 12 
อําเภอคลองหอยโข่ง 11 1 12 

รวม 108 19 127 

ที่มา  :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561 
  

ตารางที ่3  แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

จําแนกตามขนาดของสถานศกึษาปีการศึกษา 2561 

ขนาดโรงเรียน หาดใหญ ่ รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่าํ คลอง
หอยโขง่ รวม 

ขนาดเล็ก  (1-120 คน) 19 13 13 4 7 56 
ขนาดกลาง  (121-600 คน) 29 18 7 8 5 67 
ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 1 2 1 - - 4 
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตังแต่ 1,501 คน
ขึ้นไป) 

- - - - - - 

รวม 49 33 21 12 12 127 

ที่มา  :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561 
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ตารางที่ 4แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2561 

ขนาดโรงเรียน 
ปกีารศกึษา 

2558 2559 2560 2561 

โรงเรียนที่ยุบเลิก  0 2 5 0 

ขนาดเล็ก  (1-120 คน) 67 65 55 56 

ขนาดกลาง  (121-600 คน) 64 64 68 67 

ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 3 3 4 4 

ขนาดใหญ่พิเศษ ต้ังแต่ 1,501 คนขึ้นไป 0 0 0 0 

รวม 134 134 132 127 

ที่มา  :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561 
 

ตารางที่ 5  แสดงจํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

 

ท่ีมา  
:  
ข้อมูล  
ณ 
วันท่ี 
10  
มิถุนา
ยน 
256

1 

 

 
 
 
 

อําเภอ โรงเรียน จํานวนครู 
จํานวนนกัเรียน 

ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น รวม 

หาดใหญ ่ 33 520 2,562 6,818 452 9,832 
รัตภูมิ 49 359 1,336 4,889 309 6,534 
ควนเนียง 21 167 577 2,554 67 3,198 
บางกล่ํา 12 143 478 1,515 371 2,364 
คลองหอยโข่ง 12 112 434 1,157 94 1,685 
รวม 127 1,301 5,387 16,933 1,293 23,613 
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 การวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

  สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนารเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ มีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนกออกเป็น 10 
ตัวช้ีวัด  ได้แก่  

1.  การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อํานาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดําเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   มี 3  เครื่องมือ ได้แก่ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal Integrity and 
Transparency Assessment:IIT) 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment:EIT) 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) 
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 คะแนนภาพรวมของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  ปี 2558 - 2561 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2561 แสดงดังน้ี 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  ๗๓.๓๔ ๖๕.๘๐ ๘๓.๖๗ ๗๐.๘๕ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 76.11 80.66 84.92 85.12 

 คะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ปี 2560 - 2561 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒รายดัชนี
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังน้ี 

หน่วยงาน 
คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ดัชนีท่ี 1 ดัชนีท่ี 2 ดัชนีท่ี 3 ดัชนีท่ี 4 ดัชนีท่ี 5 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒ 

๘๓.๖๗ ๗๐.๘๕ ๘๕.๔๗ ๕๓.๓๙ ๙๐.๕๖ ๘๔.๘๐ ๙๑.๔๔ ๗๙.๐๑ ๖๗.๓๖ ๖๕.๓๘ ๗๙.๑๘ ๗๗.๐๒ 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ได้คะแนน
การประเมินในดัชนีที่ ๑ ด้านความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การจัดซื้อ
จัดจ้าง  ดัชนีที่ ๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการรับสินบน  ดัชนีที่ ๕ 
ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ คุณธรรมการบริหารงาน  ดัชนีที่ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วยประเด็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบถ่วงดุล
ภายใน ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ มีจุดบกพร่อง
ในเรื่องความโปร่งใสและความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ . 2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกีย่วข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกําหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังน้ี 
 1. ดา้นความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งย่ังยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล 
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 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา 
 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมใหค้นมีสขุภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวิีตทีเ่ปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

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

วิสัยทัศน ์

ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พนัธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50 

วัตถุประสงคห์ลกั 

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ 

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

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตรห์ลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตรท์ี1่ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่1กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท์ี1่สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

1.1พัฒนาหลกัสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่นรวมในทุกระดับ 
1.2การกําหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมใหม้ีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
2.3พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4การใช้เครือ่งมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือ
ต้านทุจริต 

3.1นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2พัฒนาหลกัสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
4.2สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “ยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก

ฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังน้ันเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่วแน่ของประชาชนจึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
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มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหน่ึงเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่2กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท์ี2่ยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุรติ 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1.พัฒนากลไกการกําหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลอืกต้ังหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการกําหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
4.2จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6.ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายน้ันๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกต้ัง 
6.2จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3“สกดักัน้การทุจรติเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรค
การเมืองการใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3จึงได้
กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายผ่านการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่3กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท์ี3่สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร 
1.12พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรบัการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตรท์ี3่สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

4. ส่งเสริมใหม้ีการศึกษา 
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตรท์ี4่ “พฒันาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ” 
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่4กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท์ี4่พฒันาระบบป้องกนัการทจุริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจรติในแต่ละระดับ 
1.2พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4ยกระดับกลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
2.2นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจรติ 

3.1พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน 
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมลูเก่ียวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กําหนดเร่ืองที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

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

5. การพัฒนาวิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 

5.1พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตรท์ี4่พฒันาระบบป้องกนัการทจุริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.2การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2สร้างแรงจงูใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้มคีวามเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สําหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

8.1นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใหร้องรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4การรวบรวมการแลกเปล่ียนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 

 
ยุทธศาสตรท์ี5่ “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ 
ไ ด้ อ ย่ า ง ร วด เ ร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ปกล ไกและกระบวนการปราบปรามการ ทุจริ ต ดั งกล่ า วจะมุ่ ง เ น้ น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพม าก ย่ิ ง ขึ้ น ค ดี ก า รทุ จ ริ ต จ ะถู ก ดํ า เ นิ น ก า ร อย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ผู้ ก ร ะทํ า ก า รทุ จ ริ ต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริตอันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่5กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท์ี5่ “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสินรวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินให ้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทจุริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่ม ี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทนัต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจรติ 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแส 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถกูคุม้ครองได้ 
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ยุทธศาสตรท์ี5่ “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพรเ่ปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที ่
เปลี่ยนแปลงไป 

  
 
 ยุทธศาสตรท์ี6่ “ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดกํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางานรวมไปถึงการ 
บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศโดยมี 
กลยุทธ์การดําเนินงานได้แก่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่6กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท์ี6่ “ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจรติของประเทศไทย” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. ศึกษาและกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัดและกํากับติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
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ยุทธศาสตรท์ี6่ “ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจรติของประเทศไทย” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที ่5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน 
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทํามา
หากินและการดํารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหน่ึง
ของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซ้อน 
ใช้ระบบตรวจสอบท่ีไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางคร้ังมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังน้ี 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ 
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10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดําเนินการ 
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า 
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน 
เป็นสําคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรั ฐ ใ ห้มีประสิท ธิภาพ  สามารถใ ห้บริการ เ ชิงรุ ก 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆท่ีจัดต้ังขึ้นเ พ่ือสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังน้ี 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคน้ีจะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 

Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ  
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามนํ้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนําช่ือหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น 
สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ 
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทํา 

 คําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ัน
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด 
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แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริตสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
วิสัยทัศน ์: สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พนัธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต 
 
เปา้ประสงค์ :  
 เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาระบบป้องการทุจริตเชิงรุก และมีคะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสงขลา เขต ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรป์ระจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :  

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80(เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเร่ิมต้ังแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์และตัวช้ีวัด
ความสําเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

ปลูกฝังวิธีคิด สร้าง
จิตสํานึก ให้มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษา 
สงขลา เขต ๒  
กิจกรรมท่ี 1 สร้างการ
รับรู้ ปลูกฝังวิธีคิด 
สร้างจิตสํานึก ให้มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.ประกาศเจตนารมณ์/
กําหนดนโยบาย 
2.การประกาศเจตจํานง 
การบริหารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
3.การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน 
4.การสร้างความรับรู้
เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับข้าราชการใหม่ 
5.ส่งเสริมให้บุคลากร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา   
มีจิตสาธารณะ มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
ผ่านกิจกรรมต่างๆที่
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 จัดข้ึน 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลักดันให้เกิด
สังคมท่ีไมท่นต่อการ
ทุจริตไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
โครงการ/กิจกรรม
สร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
มีจิตสํานึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้น 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 ประจําปี
งบประมาณ 2562 
กิจกรรท่ี 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
มาตรการ/แนวทาง 
การปฏิบัติงาน 
กิจกรรมท่ี 4 ประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 
กิจกรรมท่ี 5 กํากับ
ติดตาม/รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละของบุคลากร
มีการจัดทํา
มาตรการ/แนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
-ค่าคะแนนการ 
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา 
เขต ๒(Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

130,000 
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แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริตสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒. 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน
ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒  
กิจกรรมท่ี 1 สร้าง
การรับรู้ ปลูกฝังวิธี
คิด สร้างจิตสํานกึ 
ให้มีความซ่ือสัตย์
สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมเข้า
มามีส่วนร่วม
ในการ
ผลักดันให้
เกิดสังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ/
กิจกรรมสร้าง
ความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตมี
ค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตมี
จิตสํานึก
สาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง  

บุคลากรทุก
คนและ
สถานศึกษา
ในสังกัด
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถม 
ศึกษา
สงขลา  
เขต 2 

20,000          กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

 
 
 

ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
ร้อยละ 80 

            

กิจกรรท่ี 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทํา
มาตรการ/แนวทาง 
การปฏิบัติงาน 
กิจกรรมท่ี 3 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 
กิจกรรมท่ี 4 กํากับ
ติดตาม/รายงานผล
การดําเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละของ
บุคลากรมีการ
จัดทํา
มาตรการ/
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
-ค่าคะแนนการ 
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน
ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
 

บุคลากรใน
สพป.สข.2 
ทุกคน 

130,000 

         

ทุกกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 





คณะทํางาน 
 
 ทีป่รึกษา 
       1. นายปราโมทย์  ส่งสิงห์       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
       2.นายศุภวัฒน์  อวะภาค          รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
 
ผู้จัดทํา 
 

1. ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ  จูวัตร์         ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
2. นายปราโมทย์  พรหมสทุธ์ิ             ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                      
3. นางกชนิกา  วงศ์วรนุช                 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. นางสาวณัฐธภา  ชูเย็น                 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน            

          5.  นางกริษฐา  บุญทัศโร                   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
          6. นางนิตย์ชาภัค  เนาวศิลป์               นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ                 
 7. นางกาญจนา  อักษรนิตย์         ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          8. นางสาววิมลลักษณ์  ชีววิจิตรกุล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการการ 
          9. นางศรีวิภา  หิรัญสถิตย์                  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
        10. นางสาวศศิมน  ยางทอง                 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


