แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 25602564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง
ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3)
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรา เขต
๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1บทนา นาเสนอความเป็นมาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อ
โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
- ความเป็นมา
- ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
- แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
ภาคผนวก
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
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ส่วนที่ ๑ บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบใน
วงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
โดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม
สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็น
ผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
สามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมี
การคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง

-๒ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( CPI)
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลด
น้อยลง
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
บุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
จานวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรสานักงาน
1.1 ข้าราชการ
ระดับตาแหน่ง/วิทยฐานะ/จานวน

สายงาน
สายงาน(ตาแหน่ง)
1.ผู้อานวยการสพท.
2.รองผู้อานวยการ สพท.
3.ศึกษานิเทศก์
4.เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

ชานาญ
ปฏิบัติ
อาวุโส
งาน
การ

ชานาญ
ไม่มี
ชานาญ
เชี่ยว
การ
วิทย
การ
ชาญ
พิเศษ
ฐานะ

1
1

2

1
4
13

1

รวม
(คน)

ร้อยละ

1 1.72
5 8.62
14 24.14
3 5.17

-๓5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

2

6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักวิชาการเงินและบัญชี
8.นักวิชาการพัสดุ
9.นักทรัพยากรบุคคล
10.นิติกร
11.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12.นักวิชาการศึกษา

2
3

1

13.นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รวมทั้งสิ้น

1

4

-

1

6
1
1
6
1
21

1
2
1
1
1
3
2
1
30

-

2 3.45
3 5.17
5 8.62
1 1.72
7 12.07
2 3.45
5 8.62
8 13.79
2 3.45
58 100.00

1

1.2 ลูกจ้างประจา
สายงาน
1. พนักงานธุรการ
2. ช่างไฟฟ้า
รวม

จานวน
2
9
11

ร้อยละ
18.18
81.82
100.00

จานวน
1
3
1
1
6
12

ร้อยละ
8.33
25.00
8.33
8.33
50.00
100.00

1.3 อัตราจ้าง
สายงาน
1. พนักงานทาความสะอาด
2. เวร-ยาม
3. พนักงานพิมพ์
4. พนักงานราชการ
5. อัตราจ้าง
รวม

2. บุคลากรในสถานศึกษา
จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสานักงาน
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
ที่
ตาแหน่ง
ข้าราชการครู
1
ผู้อานวยการโรงเรียน
2
รองผู้อานวยการโรงเรียน
3
ครูผู้สอน
4
ครูผู้ช่วย
รวมข้าราชการครู

เขตพื้นที่
จานวน
96
9
933
96
1,134

คน
คน
คน
คน
คน

-๔ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
5
ลูกจ้างประจา
6
พนักงานราชการ
7
อัตราจ้าง
7.1 ครูอัตราจ้าง
7.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ
7.3 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
7.4 นักการภารโรง
รวมจานวนลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

42
24

คน
คน

68
48
81
48
311
1,445

คน
คน
คน
คน
คน
คน

3.จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ปี
การศึกษา 2559 รวมจานวน 19,079 คน และปีการศึกษา 2560 รวมจานวน 19,138คน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31 โดยมีนักเรียนแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับชั้น
ระดับก่อนประถมศึกษา
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมนักเรียนทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน(คน)
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559) (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560)
1,554
1,709
3,263

142
1,630
1,694
3,466

2,482
2,256
2,389
2,311
2,409
2,463
14,310

2,437
2,376
2,232
2,373
2,317
2,371
14,106

556
481
469
1,506
19,079

584
534
448
1,566
19,138

-๕การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มี
การประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ปี 2558 - 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้

-๖ผลคะแนน ITA
ปี 2558
ปี 2559

หน่วยงาน

ปี 2560

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖๙.๐๘
๗๘.๖๒
๘๘.๓๙
คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑

คะแนน ITA
ภาพรวม
ปี 59
ปี60
๗๘.๖๒

ดัชนีที่ 1
ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 2
ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 3
ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 4
ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 5
ปี 59

ปี 60

๘๘.๓๙ ๘๑.๓๒ ๘๖.๓๓ ๘๑.๖๘ ๙๕.๘๒ ๙๔.๓๗ ๙๓.๗๔ ๕๕.๑๒ ๖๙.๑๕ ๗๓.๒๘ ๙๔.๔๗

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้
คะแนนการประเมินในดัชนีที่ ๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้าน การสร้างวัฒนธรรม
สุจริตในหน่วยงาน ด้านการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ด้านการไม่ทนต่อการทุจริต ด้านการอายและเกรงกลัวที่จะ
ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ด้าน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน ต่ากว่าร้อยละ
80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ มีจุดบกพร่องในเรื่องวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษ าประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
๓.เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษ าประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐
ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา

-๘(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

-๙๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน ( Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา ( Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓
ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

- ๑๐ ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่
“ไม่ทนต่อ
การทุจริต ” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ส่วนรวม
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
พลเมืองที่ดี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ

- ๑๑ -

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดง
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทาง
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สาธารณชน
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดง
เจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตาม
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ

- ๑๒ ๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และ
มาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต

๔. พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุม
การดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทาง
การเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริต
ในรูปแบบนิติบุคคล
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการ
ดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หา
เสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย ( Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
๓ จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย ( Policy
Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย ( Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย ( Policy Decision) ขั้นการนา
นโยบายไปปฏิบัติ ( Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย ( Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback)

- ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
เชิงนโยบายบนฐาน
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิ
บาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk
Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม
หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่าย
บริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริต - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
เชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ
- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน
การรายงานและตรวจสอบ
สื่อมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการ
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
ทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละ
ป้องกันการทุจริต
ระดับ
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย

- ๑๕ ๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ดาเนินการตามหลัก
บรรษัทภิบาล
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
การดาเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United
Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
การป้องกันการทุจริต
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของ
รัฐ
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย ( Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย ( Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทาผิด ( Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดี
การทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ ๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน

- ๑๖ ๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สิน ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบ
และหนี้สิน
การติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต รวดเร็วยิ่งขึ้น
ที่มี
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน ของการทุจริต
ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับ
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความ
เสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่
ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ
5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อ
สาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน
เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
เบาะแส(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความ
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
มั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

- ๑๗ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไป
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
ถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ทุจริต (Non-training)
ปราบปรามการทุจริต
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้
ทักษะและขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชน - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทา ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
อย่างกว้างขวาง
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนี
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจ
การรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
Index :CPI)
การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)

- ๑๘ 2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI)
ของประเทศไทย

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่
1 -ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศ
๒.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการ
ขออนุญาตซ้าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าใน
สังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจ
ในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดย
มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ

- ๑๙ ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน
ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง
ในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผล
การประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือ
ทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา

- ๒๐ คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด

- ๒๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ :สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ไม่ทนต่อการทุจริต
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
๑.
บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางาน ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีการศึ
่ กษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง
การดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป

- ๒๒ เป้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. การประกาศเจตนารมณ์/
กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
- การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตามแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง
ในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
2. สร้างจิตสานึกที่ 2. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก
ตัวบุคคลให้ตระหนัก และค่านิยมการต่อต้านและไม่
รู้ถึงปัญหาและ
ทนต่อการทุจริต
ผลกระทบ
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิด
ของการทุจริต ให้
คอร์รัปชัน"
ดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ
3. ปรับฐานความคิด 3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
บุคลากรให้สามารถ สามารถแยกระหว่าง
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่วนรวมในการ
"การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง
ดาเนินงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการสร้าง 4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี
คุณธรรมและ
เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลด
จริยธรรมในการ
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
ปฏิบัติงานเพื่อ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
ต่อต้านการทุจริต
สาธารณะ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

1. ร้อยละของความ
สาเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ

-

2. ร้อยละของจานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต

๕๐,๐๐๐

3. ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๖๐,๐๐๐

4. ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

๔๕,๐๐๐

- ๒๓ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

1. พัฒนาและยกระดับ
การทางานให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์
ประจาปี 2561
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
2. ขับเคลื่อนนโยบายและ 2. การจัดทาแผนปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ด้านการ
การป้องกันและ
ป้องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตของ
การทุจริต และประพฤติมิ สานักงานเขตพื้นที่
ชอบสู่การปฏิบัติ
การศึกษา ประจาปี
2561
๒.เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน 3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรและสาธารณชนให้เกิด บทบาทหน้าที่ และการ
แนวสร้างสรรค์เพื่อให้
ความเชื่อมั่นในกระบวนการท่า ดาเนินงาน ในด้านการ
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
งาน ด้านการป้องกันและ
ส่งเสริมจริยธรรม และ
และกระตุ้นให้ประชาชน
ปราบปรามการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

๑๕,๐๐๐

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจาปี 2561

-

3. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้

๓๐,๐๐๐

- ๒๔ -

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

- โรลอัพขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero orruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.
Zero Corruption”
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/
Do & Don't)
- วารสาร ZERO
ORRUPTION JOURNAL
ประจ่าปี 2561
4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ 4. การจัดทาและ
เนื้อหา สาระ และช่องทาง ดาเนินการตาม
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ความต้องการของ
ประชาสัมพันธ์โดยการ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบ
บริหารจัดการงาน
สื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-

- ๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรม
๑. ประกาศ
เจตนารมณ์เขต
สุจริต

ตัวชี้วัด
ร้อยละ๘๐ของจานวน
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัติ

เป้าหมาย

บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึก
และปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต
๒.จัดเสวนา
ร้อยละ๘๐ของจานวน
บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึก
“เขตสุจริต ไม่คิด บุคลากรมีส่วนร่วม
และค่านิยม
คอร์รัปชัน”
ตระหนักรู้และได้รับการ การต่อต้านและไม่ทน
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและ ต่อการทุจริต
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
-ประชุมชี้แจง ๑ วัน
ทุจริต
๑ ผอ.โรงเรียน ๑๐๒ คน
๒ บุคลากรในเขต ๘๐ คน
๓. การประชุมเชิง ร้อยละ๘๐ของจานวน
บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึก
ปฏิบัติการ “การ
บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม และพฤติกรรมที่สามารถ
กระทาที่ถือเป็น
มีความตระหนักและ
แยกแยะระหว่าง
เรื่องผลประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ทับซ้อน”
แนวทางเรื่องผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนรวม
ทับซ้อน
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรมสู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ
-ประชุม ๒ วัน บุคลากร
ทางการศึกษา ๑๑๐ คน
๔.กิจกรรมทาความ ร้อยละ๘๐ของจานวน
บุคลากรทุกระดับได้รับการ
ดีเพื่อสาธารณะ
บุคลากรได้รับการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และจริยธรรมและสามารถ เพื่อต่อต้านการทุจริต
นาความรู้ที่ได้รับไป
-ประชุมชี้แจง ๑ วัน
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ๑ ผอ.โรงเรียน ๑๐๒ คน
หน้าที่
๒ บุคลากรในเขต ๘๐ คน
๕.การประชุมชี้แจง ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
พัฒนาและยกระดับการ
ให้ปฏิบัติตามแนว ประเมินคุณธรรมและ
ทางานให้สอดคล้องกับการ
ทางการประเมิน
ความโปร่งใสของ
ประเมินคุณธรรมและความ
คุณธรรมและความ สานักงานเขตพื้นที่
โปร่งใสในการดาเนินงาน
โปร่งใสในการ
การศึกษา (ITA)
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ดาเนินงานของ
-ประชุมชี้แจง ๑ วัน
สานักงานเขตพื้นที่
บุคลากรในเขตพื้นที่ ๘๐ คน
การศึกษา(ITA)

งบประมาณ
-

กรอบระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มี.ค. – ก.ย. ๖๑ กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

๕๐,๐๐๐

มี.ค. – ก.ย. ๖๑

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

๖๐,๐๐๐

มี.ค. – ก.ย. ๖๑

- กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์
- กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

๔๕,๐๐๐

มี.ค. – ก.ย. ๖๑

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

๑๕,๐๐๐

มี.ค. – มิ.ย. ๖๑

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

- ๒๖ กิจกรรม
๖.การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี ๒๕๖๑
๗.สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์เพื่อ
กระตุ้นการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต
๘.การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัด

กรอบระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มี.ค. ๖๑
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจาปี ๒๕๖๑

ขับเคลื่อนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตล
และประพฤติมิชอบสู่การ
ปฏิบัติ

-

จานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู้

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชนให้
เกิดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน ด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชนให้
เกิดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน ด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

๓๐,๐๐๐

มี.ค. – ก.ย. ๖๑

กลุ่ม
อานวยการ

-

มี.ค. – ก.ย. ๖๑

กลุ่ม
อานวยการ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อระบบ
บริหารจัดการงานสื่อสาร
เพื่อต่อต้านการทุจริต
(ช่องทาง/การนาเสนอ
ข้อมูล)

- ๒๗ แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต
๑. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

-

๒. กิจกรรมเสวนา “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”

๕๐,๐๐๐

๓. กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา

๖๐,๐๐๐

๔. กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ

๔๕,๐๐๐
๑๕๕,๐๐๐

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดาเนินงานใน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๔
รวมงบประมาณ

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล
-กลุ่มบริหาร
การงเงินและ
สินทรัพย์
-กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

๑๕,๐๐๐

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

๓๐,๐๐๐

กลุ่ม
อานวยการ

๔๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ..........................................................
(
)
ตาแหน่ง ...........................................................
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ....................................................
(
)
ตาแหน่ง .............................................................
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)............................................................
(.........................................)
ตาแหน่ง ...............................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก

