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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
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สถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
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ส่วนที่ ๑ บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุ จ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ง เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ง ผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
รัฐบาลได้ ตระหนัก ในสถานการณ์ก ารทุ จ ริตทั้ งในภาครัฐและในระดับ ชาติ พลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศนโยบายในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ป รากฏในด้ า นการส่ ง เสริ ม
การบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบ าลและการป้องกั นปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้ม าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก ในการรักษาศัก ดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัด ซื้อ จัด จ้า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรับ บริ ก ารจากรัฐ ซึ่ง มี ขั้ นตอนยืด ยาวใช้ เ วลานาน ซ้าซ้อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต และนโยบายปราบปรามการทุ จ ริตของรัฐบาล ที่มุ่ ง ส่งเสริม ปลูก จิตสานึก ให้สัง คมไทยมี วินัย และยึดมั่ น
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กั บ การพั ฒ นาเครือข่ายป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตอย่างบูร ณาการโด ยให้
ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่ มี อิส ระอย่ างแท้ จ ริ ง ในการตรวจสอบ ควบคุ ม กระจาย ถ่ว งดุ ล อ านาจ ควบคู่กั บ การพัฒ นากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริตให้ส อดคล้องกั บ สภาพปัญ หาและสถานการณ์ก ารดาเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญ หาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้
เข้ามามี ส่วนร่วมในทุก กระบวนการ ตั้ง แต่ก ระบวนการจัดทายุท ธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ

5
ในทุก ปีง บประมาณ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้เ กิด การบูร ณาการความร่ว มมือ จากทุก ภาคส่ว นในการต่อ ต้า นการทุจ ริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ใน
การต่ อต้ านการทุ จ ริ ต สกั ดกั้ นการทุ จ ริต เชิ ง นโยบาย พัฒ นาระบบป้อ งกั นการทุ จ ริต เชิ ง รุ ก ปฏิ รูป กลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดั บดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุท ธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีก ารรับรู้ก ารทุ จริต (CPI) สูง กว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เ ป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานัก งาน ป.ป.ช. ร่วมกั บ สานัก งาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติก ารป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึด
กรอบยุท ธศาสตร์ห ลั ก ที่ ใช้ ในการจั ดท าแผนปฏิบัติก ารป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
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ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
สภาพทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี เป็นปิตุภูมิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระราชบิดาของรัชกาลที่ 1 แห่ง
ราชวงศ์จักรี ที่มีวิถีชีวิตไทยชนบทดั้งเดิม เป็นเมืองพุทธภูมิที่น่าอยู่ เมืองแห่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และหลากหลาย
มีป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการประกาศจาก UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จังหวัดอุทัยธานีมีแม่น้า
สายสาคัญ คือ แม่น้าสะแกกรัง ซึ่งไหลลงสูแ่ ม่น้าเจ้าพระยาที่อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท วิถีชีวิตและการดารงชีวิต
ของประชาชนผูกพันกับแม่น้าสายนี้ ซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่นอกเหนือจากการปลูก ข้าว
สมดังคาขวัญประจาจังหวัดที่ว่า “อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้าตก มรดกโลก
ห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้าสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”
จังหวัดอุทัยธานี ตั้ง อยู่ท างภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุง เทพมหานครไปทาง ทิศเหนือตาม
ถนสายเอเชีย ประมาณ 206 กิโลเมตร แยกเข้าจังหวัดอุทัยธานีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ที่บ้านท่า
น้าอ้อย ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ กิ่งอาเภอชุมตาบง อาเภอลาดยาว อาเภอโกรกพระ อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้
ติดต่อ กั บ อาเภอวัดสิงห์ กิ่ ง อาเภอหนองมะโมง กิ่ง อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอศรีสวัสดิ์ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอาเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก

ตาก

นครสวรรค์

ชัยนาท

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอุทัยธานี
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เขตการปกครอง
แบ่งออกเป็น 8 อาเภอ 70 ตาบล 642 หมู่บ้าน 15 ชุมชน
1. อาเภอเมืองอุทัยธานี
2. อาเภอหนองขาหย่าง
3. อาเภอหนองฉาง
4. อาเภอทัพทัน
5. อาเภอสว่างอารมณ์
6. อาเภอลานสัก
7. อาเภอบ้านไร่
8. อาเภอห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ เป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร ประมาณ 2,034,290 ไร่ นอกนั้น เป็นพื้นทีท่ มี่ ีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง
วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นป่าและภูเขามีความลาดเทจากทิศตะวันตก ลงมาทางทิศ
ตะวันออกโดยทางทิศตะวันตกจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ดอนสลับพื้นที่ราบแบบลูกคลื่น ด้าน
ทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จากลักษณะพื้นที่ดังกล่าวทาให้จังหวัดอุทัยธานี ประสบกับปัญหา
ขาดแคลนน้้าด้านทิศตะวันตก และหากปีใดมีน้ามาก หรือน้้าหลากจะเกิดน้้าทววมด้านทิศตะวันออกเป็นประจ้า
ลักษณะภูมิอากาศสภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝ น เริ่ม ตั้ง แต่ก ลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม โดยฝนจะตกด้านทิ ศตะวันตก
มากกว่าด้านทิศตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุม และดีเปรสชั่น ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตวเดือนพฤศจิกายน
จนถึงเดือนมกราคม
จังหวัดอุทัยธานีมีป ระชากรรวมทั้งสิ้น 330,054 คน เป็นชาย 162,017 คน หญิง 168,037 คน มี
ครัวเรือน 120,227 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เมษายน 2560 ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ตั้งอยู่ เ ลขที่ 505 หมู่ ที่ 5 ต าบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวั ดอุทั ยธานี เขตการปกครอง
ประกอบด้วยอาเภอหนองฉาง อาเภอบ้านไร่ อาเภอลานสัก และอาเภอห้วยคต มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัด
การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ให้ส อดคล้อ งกั บนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึก ษาธิก าร และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่รบั ผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
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ข้อมูลพืน้ ฐานทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
1. ข้อมูลนักเรียน โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กาหนดให้สถานศึกษารวมกลุ่มเพื่อให้
โรงเรียนในสังกัดได้ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาในระดับพืน้ ที่ จานวน 14 กลุ่มโรงเรียน มีโรงเรียนในสังกัด จานวน
128 โรงเรียน (รวมโรงเรียนสาขา 2 โรงเรียน)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน และจานวนครู จาแนกตามกลุ่มโรงเรียน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโรงเรียน

ชุมชนบ้านทุ่งนา
บ้านป่าเลา
บ้านวังผาลาด
วัดเทพนิมิต
บ้านเนินพยอม
บ้านน้าพุพรหมานุสรณ์
ชุมชนบ้านหนองงาแซง
วัดทุ่งโพ
รวมหนองฉาง กลุ่ม 1
จานวน 8 โรงเรียน

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
อาเภอหนองฉาง
หนองฉาง กลุ่ม 1
91 270
0
9
53 25
11
23
0
8
30
0
17
54
0
7
22
0
25
59
0
13
23
0
181

534

25

รวม

จานวน
ครู

361
87
34
38
71
29
84
36

16
9
3
4
6
5
5
3

740

51

ตาบล

เขาบางแกรก
เขาบางแกรก
เขาบางแกรก
เขาบางแกรก
ทุ่งโพ
ทุ่งโพ
ทุ่งโพ
ทุ่งโพ

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน และจานวนครู จาแนกตามกลุ่มโรงเรียน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อโรงเรียน
บ้านท่าชะอม
บ้านเขาน้อย
บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านดงประดาพระ
บ้านประดาหัก
บ้านเขากวางทอง
รวมหนองฉาง กลุ่ม 2
จานวน 6 โรงเรียน

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
หนองฉาง กลุ่ม 2
52 164
0
10
20
0
19
83 36
19
65
0
36
79 48
32
70
0
168

481

84

รวม

จานวน
ครู

216
30
138
84
163
102

10
3
14
6
14
6

733

53

ตาบล
เขากวางทอง
เขากวางทอง
เขากวางทอง
เขากวางทอง
เขากวางทอง
เขากวางทอง
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ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
หนองฉาง กลุ่ม 3
วัดทุ่งหลวง
34
53 30
วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)
4
9
0
บ้านเนินสาธารณ์
20
44
0
วัดห้วยพระจันทร์
22
49
0
วัดหัวเมือง
6
26
0
บ้านหนองจิกยาว
16
40
0
วัดหนองเต่า
2
13
0
รวมหนองฉาง กลุ่ม 3
104 234 30
จานวน 7 โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
วัดหนองมะกอก
บ้านห้วยไผ่ขุย
วัดปทุมทอง
บ้านงิ้วงาม
วัดหนองยาง
วัดหนองบัว
บ้านล่อมเสือโฮก
วัดห้วยขานาง
บ้านทุ่งใหญ่
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
บ้านบ่อทับใต้
รวมหนองฉาง กลุ่ม 4 จานวน
11 โรงเรียน

รวม

จานวน
ครู

117
13
64
71
32
56
15

11
2
9
4
3
5
3

368

37

ตาบล
ทุ่งพง
บ้านเก่า
บ้านเก่า
หนองฉาง
อุทัยเก่า
อุทัยเก่า
อุทัยเก่า

จานวนนักเรียน
จานวน
ตาบล
ครู
อนุบาล ประถม ม.ต้น รวม
หนองฉาง กลุ่ม 4
17
41
51 109
12
หนองนางนวล
16
50
0
66
3
หนองนางนวล
20
23
0
43
5
หนองนางนวล
14
72
0
86
6
หนองยาง
14
57
0
71
6
หนองยาง
32
100 62 194
14
หนองฉาง
13
43
0
56
5
หนองยาง
5
9
0
14
3
หนองยาง
6
25
0
31
3
หนองยาง
504 2109 0 2613 105
หนองสรวง
3
11
0
14
3
หนองสรวง
644 2,540 113 3,297

165
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ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
อาเภอบ้านไร่
บ้านไร่ กลุ่ม 1
สง่ารวมราษฎร์
13
26
0
บ้านใหม่คลองเคียน
11
34
14
บ้านเขาลูกโล่
27
65
28
บ้านหนองอาสา
28
30
0
บ้านคลองโป่ง
9
39
0
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 101
419
0
บ้านตะกรุด
5
24
0
บ้านหนองแกเชียงราย
7
26
0
บ้านคลองตะขาบ
5
30
0
บ้านวังพง
26
34
0
บ้านวังหิน
49
114
0
รวมบ้านไร่ กลุ่ม 1
281 841 42
จานวน 11 โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
บ้านห้วยพลู
บ้านนาทุ่งเชือก
วัดผาทั่ง
วัดห้วยแห้ง
บ้านคลองหวาย
บ้านดง
วัดทองหลาง
บ้านน้าพุ
บ้านทุ่งน้อย
บ้านบุ่ง
วัดพุ่มบาเพ็ญธรรม
บ้านใหม่ร่มเย็น
บ้านเจ้าวัด
รวมบ้านไร่ กลุ่ม 2
จานวน 13 โรงเรียน

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
บ้านไร่ กลุ่ม 2
13
48
16
18
48
0
42
98
0
16
90
51
34
89
32
17
45
0
72
236
0
51
134 83
13
38
0
26
69
0
4
36
0
9
15
0
39
143
0

รวม

จานวน
ครู

39
59
120
58
48
520
29
33
35
60
163

4
11
12
4
5
24
5
4
3
4
8

1,164

ตาบล

บ้านใหม่คลองเคียน
บ้านใหม่คลองเคียน
บ้านใหม่คลองเคียน

เมืองการุง้
เมืองการุง้
เมืองการุง้
เมืองการุง้
เมืองการุง้
วังหิน
วังหิน
วังหิน

84

รวม

จานวน
ครู

ตาบล

77
66
140
157
155
62
308
268
51
95
40
24
182

11
4
9
15
14
5
16
17
3
5
4
3
11

ห้วยแห้ง
ห้วยแห้ง
ห้วยแห้ง
ห้วยแห้ง
คอกควาย
คอกควาย
คอกควาย
คอกควาย
คอกควาย
เจ้าวัด
เจ้าวัด
เจ้าวัด
เจ้าวัด

354 1,089 182 1,625
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ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโรงเรียน
บ้านจัน
บ้านหนองจอก
บ้านหนองไม้แก่น
บ้านหนองบ่มกล้วย
บ้านหินงามสามัคคี
บ้านลานคา
บ้านทุ่งนาสวน
บ้านร่องมะดูก
บ้านหนองฝาง
บ้านหูช้าง
บ้านซับสุราษฎร์
รวมบ้านไร่ กลุ่ม 3
จานวน 11 โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
บ้านใหม่คลองอังวะ
บ้านอีมาดอีทราย
บ้านพุบอน
อนุบาลบ้านไร่
บ้านศาลาคลอง
บ้านห้วยป่าปก
วัดสะนา
บ้านหินตุ้ม
รวมบ้านไร่ กลุ่ม 4
จานวน 8 โรงเรียน

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
บ้านไร่ กลุ่ม 3
24
40
28
53
149
0
21
95
0
24
77
0
19
48
0
34
55
0
10
36
0
8
32
0
43
83
54
67
219 89
22
67
0
325

ตาบล

92
202
116
101
67
89
46
40
180
375
89

11
12
6
8
4
5
5
3
15
20
6

หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองบ่มกล้วย
หนองบ่มกล้วย
หนองบ่มกล้วย
หนองบ่มกล้วย
หูช้าง
หูช้าง
หูช้าง
หูช้าง

901 171 1,397

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
บ้านไร่ กลุ่ม 4
71
211
0
31
63
75
13
25
0
149 446
0
16
56
0
21
60
0
10
27
28
6
32
0
317

รวม

จานวน
ครู

95

รวม

จานวน
ครู

ตาบล

282
169
38
595
72
81
65
38

13
13
3
26
4
5
12
4

แก่นมะกรูด
แก่นมะกรูด
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่

920 103 1,340
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ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ อโรงเรียน

วัดทัพคล้าย
วัดทัพหมัน
วัดทัพหลวง
วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอู
สามัคคี
บ้านพุต่อ
บ้านใหม่หนองแก
บ้านห้วยบง
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
บ้านวังตอสามัคคี
รวมบ้านไร่ กลุ่ม 5
จานวน 9 โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

บ้านน้ารอบ
บ้านโกรกลึก
บ้านบุ่งกะเซอร์
วัดเขาผาแรต
บ้านเนินมะค่า
บ้านห้วยทราย
บ้านหนองม่วง
ชุมชนบ้านประดู่ยืน
บ้านทุ่งสามแท่ง
บ้านหนองผักกาด
บ้านทัพยายปอน
รวมลานสัก กลุ่ม 1
จานวน 11 โรงเรียน

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
บ้านไร่ กลุ่ม 5
30
92
120 332
36
110
0
12

รวม

จานวน
ครู

0
194
0
0

122
646
146
12

9
35
10

ทัพหลวง
ทัพหลวง
ทัพหลวง
ทัพหลวง

0
0
0
0
0

80
67
51
107
38

9
5
4
8
4

ทัพหลวง
ทัพหลวง
บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านบึง

17
21
15
23
14

63
46
36
84
24

276

799 194 1,269

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
อาเภอลานสัก
ลานสัก กลุ่ม 1
33
82
0
59
185 133
9
20
0
12
33
0
26
87
44
19
44
0
6
13
0
31
93
0
29
116 65
30
95
0
30
37
0
284

ตาบล

84

รวม

จานวน
ครู

ตาบล

115
377
29
45
157
63
19
124
210
125
67

9
21
4
4
11
6
4
9
16
9
4

น้ารอบ
น้ารอบ
ลานสัก
น้ารอบ
น้ารอบ
น้ารอบ
น้ารอบ
ประดู่ยืน
ประดู่ยืน
ประดู่ยืน
ประดู่ยืน

805 242 1,331
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ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโรงเรียน
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ห้วยขาแข้งวิทยาคม
บ้านโป่งสามสิบ
บ้านห้วยเปล้า
บ้านปางไม้ไผ่
บ้านนาไร่เดียว
วัดเขาพระยาสังฆาราม
บ้านร่องตาที
บ้านเพชรน้าผึ้ง
อนุบาลลานสัก
รวมลานสัก กลุ่ม 2
จานวน 10 โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
บ้านบุ่งฝาง
บ้านน้าวิ่ง
บ้านเขาน้าโจน
บ้านห้วยโศก
ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
บ้านป่าอ้อ
วัดเขาฆ้องชัย
รัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
บ้านคลองชะนี
บ้านเขาวง
รวมลานสัก กลุ่ม 3
จานวน 10 โรงเรียน

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
ลานสัก กลุ่ม 2
81
229 131
64
175 87
37
91
37
76
334 153
27
111
0
29
82
0
51
91
48
71
161
0
15
51
0
176 631
0

รวม

จานวน
ครู

ตาบล

441
326
165
563
138
111
190
232
66
807

22
20
14
31
10
6
14
12
5
36

ระบา
ระบา
ระบา
ระบา
ระบา
ลานสัก
ลานสัก
ลานสัก
ลานสัก
ลานสัก

627 1,956 456 3,039

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
ลานสัก กลุ่ม 3
14
52
0
14
33
0
16
57
0
20
63
0
45
104 52
32
96
38
43
150
0
39
146 86
36
77

104
214

0
0

170

รวม

จานวน
ครู

ตาบล

66
47
73
83
201
166
193
271

5
4
6
7
16
12
10
17

ทุ่งนางาม
ทุ่งนางาม
ทุ่งนางาม
ทุ่งนางาม
ทุ่งนางาม
ป่าอ้อ
ป่าอ้อ
ป่าอ้อ

140
291

10
13

ป่าอ้อ
ป่าอ้อ

336 1,019 176 1,531
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ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อโรงเรียน

บ้านหนองลันราษฎร์บารุง
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
บ้านหนองมะสัง
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหาร
วิทยา)
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนอง
จอกพัฒนา
บ้านหินโหง่น
ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคต
สามัคคี)
รวมห้วยคต กลุ่ม 1
จานวน 7 โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
บ้านโป่งข่อย
บ้านสมอทอง
บ้านคลองแห้งวิทยา
บ้านตลิ่งสูง
บ้านหนองผักแพว
บ้านกลาง
รวมห้วยคต กลุ่ม 2
จานวน 6 โรงเรียน

จานวนนักเรียน
จานวน
ครู
อนุบาล ประถม ม.ต้น รวม
อาเภอห้วยคต
ห้วยคต กลุ่ม 1
20
59
0
79
7
22
39
0
61
4
24
99
31 154 16
63
181
0 244 14
14

30

0

44

16
41

47
148

0
0

63
189

200

603

31

834

จานวนนักเรียน
อนุบาล ประถม ม.ต้น
ห้วยคต กลุ่ม 2
13
45
0
52
163
0
31
111
0
25
87
44
20
34
0
36
121 40
177

561

84

ตาบล

สุขฤทัย
สุขฤทัย
สุขฤทัย
ห้วยคต
ห้วยคต

5
12

ห้วยคต
ห้วยคต

58

รวม

จานวน
ครู

ตาบล

58
215
142
156
54
197

6
10
10
13
3
13

ทองหลาง
ทองหลาง
ทองหลาง
ทองหลาง
ทองหลาง
ห้วยคต

822

55
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2. ข้อมูลจานวนนักเรียน และโรงเรียน
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู จาแนกตามอาเภอ และระดับชั้น
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อโรงเรียน
หนองฉาง
บ้านไร่
ลานสัก
ห้วยคต
รวม

โรงเรียน
32
52
31
13
128

อนุบาล
1,097
1553
1247
377
4,274

จานวนนักเรียน
ประถม ม.ต้น
3,789 252
4550 692
3780 874
1,164 115
13,283 1,933

รวม
5,138
6,795
5,901
1,656
19,490

จานวน
ครู
306
460
367
113
1,246

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน และห้องเรียน จาแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน (คน)
106
2,037
2,131
4,274
2,061
2,194
2,179
2,218
2,357
2,274
13,283
690
615
628
1,933
19,490

จานวนชั้นเรียน (ห้อง)
21
140
142
303
145
143
142
143
147
141
861
34
35
35
104
1,268
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน จาแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 1
ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

จานวนนักเรียน
1 - 120
121 - 200
201 - 300
301 - 499
500 – 1,499
1,500 – 2,499
2,500 - ขึ้นไป
รวม

โรงเรียนในสังกัด
78
29
9
6
5
0
1
128

3. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 25 มกราคม 2561)
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลจานวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาแหน่ง

จานวน
ผู้อานวยการ
1
รองผู้อานวยการ
6
ศึกษานิเทศก์
10
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)
36
ลูกจ้างประจา
1
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
17
รวม
71
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จานวน
90
4
979
103
39
39
48
103
1,405
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุ ก มิ ติ ตั้ง แต่ก ารบริห ารงานของผู้บ ริห ารและการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน มี ก ารประเมิ น
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทีส่ ะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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)
เครื่องมือในการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ปี 2558 - 2560
สานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาอุทั ยธานี เขต 2 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
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พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2560 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

76.97

86.40

86.15

คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงาน ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2

คะแนน ITA
ดัชนีที่ 1
ภาพรวม
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60
86.40 86.15 23.47 21.50

ดัชนีที่ 2
ปี 59
14.28

ดัชนีที่ 3

ปี 60 ปี 59
16.64 21.34

ปี 60
20.44

ดัชนีที่ 4
ปี 59
11.58

ปี 60
11.83

ดัชนีที่ 5
ปี 59
15.73

ปี 60
15.74

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้
คะแนนการประเมินในดัชนีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่ง
สะท้ อนให้เ ห็นว่าสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาอุทั ยธานี เขต 2 มี จุดบกพร่องในเรื่องการป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน
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แนวทางการจั ดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทาแผนปฏิบัติก ารป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
อุทัยธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติก ารป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
อุทัยธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. เสนอแผนปฏิบัติก ารป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต สานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
อุทัยธานี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิ ศทางการพั ฒ นา การลงทุ นของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้าหมายของยุท ธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่ง ใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก หน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุท ธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทั ศน์ “ประเทศมีความมั่ นคง มั่ ง คั่ง ยั่ง ยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์ แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่ง ขันได้ในระบบเศรษฐกิ จโดยมี กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รปั ชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่ นคงภายในและความสงบเรีย บร้อยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่ นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมื อระหว่างประเทศทุ ก ระดับ และรักษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริห ารจัดการภัยพิบัติ รัก ษาความมั่ นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่ มล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่ อื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสือ่ สารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิง่ แวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
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(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
๒) เพื่อพัฒ นาคนไทยให้เ ป็นพลเมืองดี มี คุณลัก ษณะทักษะและสมรรถนะที่ สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้ รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต้ ๖ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุท ธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จัย และนวั ตกรรรม เพื่ อสร้า งขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

23
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุท ธศาสตร์ที่ มุ่ ง เน้นให้ ความส าคัญ ในกระบวนการการปรับ สภาพสัง คมให้เ กิ ดภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ป ฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ ทาหน้าที่ ในการกล่อมเกลาทางสัง คมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่ มี จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสือ่ มวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุก ฝ่ายต่างมี ข้อ เรียกร้อ งที่ส อดคล้องร่วมกั นประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุ จริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ ัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารน าเจตจ านงทางการเมื อ งในเรื่อ งการต่อ ต้านการทุ จ ริ ตไปสู่ ก ารปฏิบัติอ ย่างเป็ นรูป ธรรมและสอดคล้อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
๓. สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วน
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัตเิ จตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัตเิ จตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพือ่ ให้
๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีทมี่ ีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มกี ารเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กบั ประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมิ นนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมู ลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีทมี่ ีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ์
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

กลยุทธ์
การรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริห าร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริม สร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพือ่ ยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูก่ ารปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดลุ ยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสือ่ สารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลัก
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัตเิ ชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซือ้ จัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้ อ ย่ า ง รวดเร็ ว ซึ่ ง ในกา รปฏิ รู ป ก ลไกและ กระบวน การปรา บปรามก ารทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า วจะมุ่ ง เน้ น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผู้ก ระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ยิ ่ ง ขึ ้ น คดี ก า ร ทุ จ ริ ต จ ะ ถู ก ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ผู ้ ก ร ะ ท า ก า ร ทุ จ ริ ต
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จะได้รับ การลงโทษสาธารณชนและสัง คมเกิ ดความตระหนัก และเกรงกลัวที่ จ ะกระทาการทุจ ริต อัน จะส่ง ผล
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรือ่ ง
๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรือ่ งร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือ่ นไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนีส้ ิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกาหนดกลุม่ เป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิง่ ขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิม่ บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพือ่ สนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสญ
ั ญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
กรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผูใ้ ห้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู้ ูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ านในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิง่ จูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าทีป่ ราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงทีส่ ุด
๙. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ - จัดให้มที รัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิม่ ขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจั ดการการยกระดับ
ค่าดัชนีก ารรับ รู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิ นและวิธีก ารสารวจตาม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption ๒.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ ใหญ่โ ตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซงึ่ สามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก 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 ปรับ ปรุง ระบบราชการในด้านองค์ก รหรือหน่วยงานภาครัฐทั้ง ในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้ อ งถิ่น ทบทวนการจั ด โครงสร้ า งหน่ วยงานภาครั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ซ้ าซ้ อนหรือ ลั ก ลั่ น กั นหรื อมี เส้น ทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
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ใหม่ การตอบสนองความต้อ งการของประชาชนในฐานะที่ เ ป็ นศูนย์ก ลาง และการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดย
มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับ ปรุงหน่วยงานให้บ ริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริม สร้างระบบคุณ ธรรมในการแต่ง ตั้ง และโยกย้า ยบุค ลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกั น
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับ ปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้อ งกันและปราบปรามการทุจ ริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ ต้อ งแทรกอยู่ในการปฏิรูป ทุ ก รูป ด้านทั้ ง จะเร่ง รัดการดาเนินการต่อผู้ก ระท าการทุ จ ริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การ
ใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้า หน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุน ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชนและเครื อ ข่ า ยต่า งๆที่ จั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ สอดส่ อ ง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการ เข้ารับ ตาแหน่ง อย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่ า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ
หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สาคัญอีก
ประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับวามไม่โกง ด้วย
การปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง
และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อ จัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีป่ ฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจ ริตมีจิตส านึก สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกั บ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุก ระดับ ช่วงวัยตั้ง แต่ป ฐมวัย เพื่อ สร้า งวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจ ริตและปลูก ฝัง ความพอเพียง มี วินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่
ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ย อมรั บ
และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ การดาเนิ น การจะกาหนดกลยุ ท ธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์
และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของ
ส่วนราชการต่อไป
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนด
นโยบายคุณธรรม
และ
ความโปร่งใสใน
การด่าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศ
เจตจานงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
2. สร้างจิตสานึกที่ 2. ปลูกฝังและสร้าง
ตัวบุคคลให้
จิตสานึกและค่านิยม
ตระหนักรู้ถึง
การต่อต้านและไม่
ปัญหาและ
ทนต่อการทุจริต
ผลกระทบ
- จัดเสวนา "เขต
ของการทุจริต ให้ สุจริต ไม่คิดคอร์รปั
ดารงตนอย่างมี
ชัน"
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ
3. ปรับฐาน
3. ปรับฐานความคิด
ความคิดบุคลากร บุคลากรให้สามารถ
ให้สามารถ
แยกระหว่าง
แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความ
สาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

งบประมาณ
(บาท)
-

2. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต

50,000

3. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ

150,000
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ด่าเนินงาน

และผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระ
ท่าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั
ข้าราชการใหม่
4. ส่งเสริมการ
4. ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างคุณธรรมและ ทาความดี เพื่อ
จริยธรรมในการ
สาธารณะแบ่งปัน
ปฏิบัติงานเพื่อ
ลดความเห็นแก่ตัว
ต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

หน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ร้อยละของ
จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตหิ น้าที่

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ

1. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทางาน
ให้สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการ

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

งบประมาณ
(บาท)
20,000
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กลยุทธ์

สูงกว่าเป้าหมาย ดาเนินงานของ
เพื่อผลักดันให้ดัชนี หน่วยงานภาครัฐ
ภาพลักษณ์คอร์รปั (ITA)
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
2. เสริมสร้าง
3. สร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่ดี
เกี่ยวกับบทบาท
ในองค์กรและ
หน้าที่ และการ
สาธารณชนให้เกิด ดาเนินงาน ในด้าน
ความเชื่อมั่นใน
การส่งเสริม
กระบวนการท่า
จริยธรรม และ
งาน ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด่าเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ประจาปี 2561
- การประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ
2. การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2561
3. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจาปี 2561

-

3. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพือ่ สร้าง
การรับรู้

50,000
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โครงการ/กิจกรรม

- โรลอัพขนาด 1.2
x 2.4 เมตร ภายใต้
หัวข้อ“สพท.ยุคใหม่
โปร่งใส ไร้ทจุ ริต
Zero Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษาที่
อาจเกิดขึ้น/Do &
Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจ่าปี 2561
4. พัฒนารูปแบบ 4. การจัดทาและ
วิธีการ เนื้อหา
ดาเนินการตาม
สาระ และช่องทาง ยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสม
ประชาสัมพันธ์โดย
สอดคล้องกับความ การ มีส่วนร่วมของ
ต้องการของ
ผู้รบั บริการและผู้มี
กลุ่มเป้าหมายทุก ส่วนได้เสีย
ระดับ

ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รบั บริการ
ต่อระบบบริหาร
จัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การน่าเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-
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สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุท ธศาสตร์ช าติว่ า ด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
โครงการ/กิจกรรม
ทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคม 1. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและ
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต
- จัดเสวนา"เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รปั ชั่น"
2. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร "การกระ
ท่าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั ข้าราชการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา
3. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสการด่ า เนิ น งานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
- การประชุ ม เตรี ยมความพร้ อมการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจาปี 2561
- การประชุม ชี้แจงให้ป ฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิ นคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสฯ
4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจ
และกระตุ้นให้ประชาชนรูส้ ึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

50,000

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

150,000

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

20,000

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

50,000

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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ยุท ธศาสตร์ช าติว่ า ด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร
ภายใต้หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO CORRUPTION
JOURNAL ประจ่าปี 2561
รวมทั้งสิ้น
270,000
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
ลงชื่อ

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นางสาวปัทมพร คามี)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายแสงชัย ธรรมนิยม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

(นายสัญชัย พวงมาลี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ผู้รบั ผิดชอบ
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ภาคผนวก
คณะทางานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ที่ปรึกษา
1. นายสัญชัย พวงมาลี
2. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
3. นายแสงชัย ธรรมนิยม
4. นายวิชาญ โพธิวิจิตร
5. นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
6. นายวินัย พรมแจ่ม
คณะทางาน
1. นายนิติ แกว่นกสิกร
2. นายณัฐวุฒิ นกนวล
3. นางนุชรี ทองไทย
4. นายอภิชิต ประสมทอง
5. นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
6. นายธีรยุทธ ภูเขา
7. นางสาวพิศมัย กล้าวิกย์กรณ์
8. นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
9. นางเฌนิศา บุญวัฒนา
10. นายเดชา ชูเลิศ
11. นางสาวพีรันธร เกตุกรุด
12. นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
13. นางสาวธาริณี สิญจวัตร
14. นางสาวศมน ขามาลัย
15. นางสาวปัทมพร คามี
16. นางสาวนิตยา เสลา
17. นางสาวหนูดาว บุญจันทร์
18. นางสาวจาแรง นกเอี้ยง
19. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
20. นายวิเชียร จันทร
21. นางณัฐชญา ดิษเจริญ
22. นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
23. นางสาวสุกญ
ั ญา ชูอินทร์
24. นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์
25. นางธมนวรรณ จีระดิษฐ์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการพัสดุ
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
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26. นางสาวประภัสสร อาจวิชัย
27. นางนิรชา แจ่มแสง
28. นางสาวเบญจา ทัศจันทร์
29. นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
30. นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย
31. นายเจริญชัย บินชัย
32. นายจักรกริช ระวิวรรณ

พนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

