แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒

คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้
ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑
๖ มีนำคม ๒๕๖๑

๓

ส่วนที่ ๑ บทนา
ความเป็นมา

กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงเวลำกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นทุจริตทำงตรงไม่ซับซ้อน
อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำกขึ้นตัวอย่ำงเช่น กำร
ทุจริตเชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อำชญำกรรมอื่น ๆ มำกมำยและส่งผลกระทบ
ทำงลบในวงกว้ำง
รัฐบำลได้ตระหนักในสถำนกำรณ์กำรทุจริตทั้งในภำครัฐและในระดับชำติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี ได้ประกำศนโยบำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปรำกฏในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ำซ้อน
และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทำงกำรดำเนินกำรของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และนโยบำยปรำบปรำมกำรทุจริตของรัฐบำล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงบูรณำกำร
โดยให้ประชำชนมีบทบำทสำคัญในกระบวนกำรดำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภำคและเป็นธรรม สร้ำง
ระบบและกลไกที่มีอิสระอย่ำงแท้จริงในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย ถ่วงดุลอำนำจ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
กฎหมำยกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้งพัฒนำและเผยแพร่องค์
ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีจรรยำบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศำสตร์ดังกล่ำวเป็นผล
จำกสถำนกำรณ์กำรทุจริตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจำกกำรแปลงยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่ำนมำสู่กำรปฏิบัติจึงได้มีกำรริเริ่มแนวคิดในกำร
ปรับปรุงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสำมำรถตอบ
โจทย์ต่อปัญหำหรือสถำนกำรณ์กำรทุจริตที่ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีกำรคำนึงถึง
บทบำทของทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร องค์กรสำธำรณะ สื่อมวลชน และ
ภำคประชำสังคม เพื่อให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติฯ กำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่กำรปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ให้
รัฐสภำและสำธำรณชนได้รับทรำบในทุกปีงบประมำณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน

๔

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใส
เทียบเท่ำสำกล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้ง
ชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมือง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)
สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
สำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงำน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงนำมำสู่กำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบทิศทำงในดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
และนโยบำยสำคัญ อันจะส่งผลให้กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ลดน้อยลง

๕

นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เน้นบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
ประโยชน์สุขของผู้รับบริกำร (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholder)
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเพื่อกำกับดูแลตนเองอย่ำงเป็น ระบบใหญ่ (Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system)
แต่ละระบบมีระบบย่อย (Sub-System)ประกอบด้วย
๑. คณะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Steering Committee)ประกอบด้วย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ ๘ กลุ่ม ๑ หน่วย
๒. คณะขับเคลื่อนภำรกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ที่รับผิดชอบกลุ่มภำรกิจ ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ หัวหน้ำกลุ่มงำนและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
ในแต่ละกลุ่มภำรกิจ
๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เป็นรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน ๑๕ กลุ่มเครือข่ำย ขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรโดยประธำนกลุ่มเครือข่ำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ บริหำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะ
บุคคล บริหำรและจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ยึดมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัด จึงได้กำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงชัดเจนภำยใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ ( VISION)
“คุณภาพ คุณธรรม เป็นเลิศ”

๖

คานิยามวิสัยทัศน์
คุณภำพ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณภำพ
สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ”
คุณธรรม หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม”
เป็นเลิศ หมำยถึง ผู้เรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเลิศในระดับชำติ
พันธกิจ (MISSION)
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
๒. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตร
มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ประกำร
๓. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ( Goals)
๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอภำค
๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
มีคุณภำพตำมหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพและมำตรฐำนระดับชำติ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในกำรบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่กำร
ปฏิบัติ

๗

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
“ คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ ”
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
“ รวดเร็ว เป็นธรรม มาตรฐาน ”
ยุทธศาสตร์ (Strategics)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

๘

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๑
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็น
กลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ
“กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำได้พัฒนำนวัตกรรมเครื่องมือกำรประเมินมำใช้
ประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้เริ่ม
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้นตำมลำดับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน มีกำรประเมิน
“ระบบงำน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อนได้จำก
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
๑) ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index)
๒) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index)
๓) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free Index)
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
๕) ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่
๑) แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based)
๒) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบสำรวจ Internal)
๓) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบสำรวจ External)

๙

คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘เป็นต้นมำ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๐ แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงำน
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗๗.๗๐ ๘๕.๑๙ ๙๐.๖๗
จำกตำรำง จะเห็นว่ำผลกำรประเมิน ITA ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ สูงขึ้นตำมลำดับ
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวทำงและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้กรอบแนวทำงตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. เสนอแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ

๑๐

ส่วนที่ ๒ บริบททีเ่ กี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบกำรกำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทำงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนจะถูก
กำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ ๕ ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่
จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำม
มั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐
ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง
(๑) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(๒) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรยุติธรรม
(๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(๔) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
(๗) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
(๒) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรำย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำน
และพัฒนำ SMES สู่สำกล

๑๑

(๔) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญ
(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรวิจัย และพัฒนำ
(๖) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(๑) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
(๒) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(๓) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของชุมชน
(๕) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
๕. ด้านการสร้างการเติบ
โตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ
(๒) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
อุทกภัย อย่ำงบูรณำกำร
(๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำร เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(๓) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ

๑๒

(๔) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ
(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(๗) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(๘) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๗๙
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๗๙ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำร
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ประกำร คือ
๑) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ
๓) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศ
ลดลง
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ วำงเป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ
๑) เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
๒) เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) ๕ ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ๕๓
ตัวชี้วัด
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ ๖ ยุทธศำสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

๑๓

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง
๒) เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน
๓) กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล
๔) กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำมร่วมมือ
จำกประชำชน
๕) ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนหลักออกเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะที่
“ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย ๑.๑ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และ
ตัง้ แต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยก
รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ กำรกำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ และมีกำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
๒.๑ กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงพลเมืองที่ดี
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
๒.๒ พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้ำนทุจริต
๒.๓ พัฒนำจิตสำนึกสำธำรณะ
๒.๔ กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชำชีพ
๒.๖ พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญำ
๓.๑ นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
ต้ำนทุจริต
๓.๒ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และ
รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
เรียนกำรสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของ ๔.๑ สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต
ชุมชน (Community) และ
๔.๒ สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทำงสังคมหรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
๔.๓ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”

๑๕

จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำประชำชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประกำรหนึ่งคือกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
กำรแสดงออกซึ่งเจตจำนงทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำลใดก็ตำม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ต้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไป
ด้วยควำมโปร่งใสปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจำนงทำงกำรเมืองใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันแน่วแน่ของประชำชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชำชนและรัฐบำลมีกำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนำกลไกกำรกำหนดให้
๑.๑ กำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน
นักกำรเมืองแสดงเจตจำนงทำง กำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทำงกำรเมือง
ต่อสำธำรณชน
๑.๒ กำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดทำเอกสำรแสดงเจตจำนงทำงกำรเมือง
ของพรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน
๒. เร่งรัดกำรกำกับติดตำม
๒.๑ ศึกษำและกำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำง
มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
นักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๒.๒ กำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน
๒.๓ กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมือง
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วน
๓.๑ ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรกำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
กำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
ในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
สำหรับเจตจำนงในกำรต่อต้ำน ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น
กำรทุจริต
๓.๒ ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรกำหนดกลยุทธ์
และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๓.๓ กำรส่งเสริมเจตจำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน
๔. พัฒนำระบบกำรบริหำร
๔.๑ ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณ

๑๖

งบประมำณด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ
๕. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุน
ต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับ
ภำคเอกชนและภำคประชำชน
โดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในกำร
กำกับดูแลและควบคุมกำร
ดำเนินงำนตำมเจตจำนงทำง
กำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสำธำรณะ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม
๔.๒ จัดทำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม

๕.๑ กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบ
นิติบุคคล
๕.๒ พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและ
ภำคประชำชน
๖.๑ กำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรดำเนินนโยบำย
และกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง
๖.๒ จัดทำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต
ในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) เป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำยมัก
เกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำรกำหนดนโยบำยของ
พรรคกำรเมือง กำรใช้อำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่
๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริตตลอด
กระบวนกำรนโยบำย ผ่ำนกำรกำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy
Formation) ขั้นกำรกำหนดนโยบำย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรนำ
นโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัด ๑.๑ กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง
กั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำน ๑.๒ กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย
ธรรมำภิบำล
๑.๓ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย

๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๔ พัฒนำกรอบชี้นำกำรกำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล
๑.๕ พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator
(PRI)
๑.๖ พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๑.๘ เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ กำรกำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองเกี่ยวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย
๑.๑๐ กำรกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ควำมผิดในทำงบริหำร
๑.๑๑ กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจของฝ่ำยบริหำร
๑.๑๒ พัฒนำนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรนำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย
๒. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
กลยุทธ์
๓. กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับ
กำรรำยงำนและตรวจสอบ
ธรรมำภิบำลในกำรนำนโยบำย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ
วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ
กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางตามกลยุทธ์
- กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ

๔.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริต
เชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใส
และไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำม
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกำสกำรทุจริตหรือทำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อำศัยทั้งกำรกำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำน ๑.๑ พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันกำรทุจริต
๑.๒ พัฒนำระบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำ
มีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกัน
กำรทุจริต
๒. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้ำงกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต
ยับยั้งกำรทุจริต
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
๒.๓ กำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำข้อเสนอแนะไปสู่
กำรปฏิบัติ
๓. พัฒนำนวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลด
สำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ปัญหำกำรทุจริต
๓.๒ พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้
ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ)
๔. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร
๔.๑ พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. กำรพัฒนำ วิเครำะห์และ
๕.๑ พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
บูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำน ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
๕.๒ กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส

๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภำคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล
ดำเนินกำรตำมหลัก
๖.๒ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำม
บรรษัทภิบำล
หลักธรรมำภิบำล
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง
๗. พัฒนำสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและ
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำม
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน
มำตรฐำนสำกล
กำรทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ สำหรับกำรป้องกัน
กำรทุจริต
๘. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำ
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน กำรป้องกันกำรทุจริต
กำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
กำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น
กำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้สำมำรถดำเนินกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำว จะมุ่งเน้น
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement)
กำรตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต และจะมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรพัฒนำกลไก
กำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศำสตร์นี้จะทำให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คดีกำรทุจริตจะถูกดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระทำกำรทุจริต

๒๐

จะได้รับกำรลงโทษสำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำกำรทุจริต อันจะส่งผล
ให้คดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.1 กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำน
ร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
กำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย
ประสิทธิภำพ
1.๒ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงกำรตรวจสอบ
2.1 กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบ
ควำมเคลื่อนไหวและควำม
ควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบกำรติดตำม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจำกกำรทุจริต
๒.2 กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนกำรและ
3.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนำกลไกพิเศษในกำร
3.2 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรดำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มี
3.3 กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast Track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 3.4 กำรเพิ่มบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้ 4.1 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของ
กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำร กำรทุจริต
ทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำร 4.2 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล และสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล
4.3 กำรประเมินติดตำมกำรอนุวัติกำรตำมสนธิสัญญำ เพื่อให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยและกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
4.4 กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย
ควำมเร่งด่วน และสถิติกำรทุจริต
4.5 กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
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๕. บูรณำกำรข้อมูลและข่ำว
กรองในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต

กลยุทธ์
๖. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
คุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส
(Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่
ในกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต

4.6 กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้
กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัยในควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
5.๑ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำง
หน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต
5.2 จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
5.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ
หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
๖.๑ กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน (Witness) และผู้ให้เบำะแส
(Whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
ได้
๖.๒ กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๖.๓ กำรกำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี
๗. พัฒนำสมรรถนะและ
๗.๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้
องค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของ ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต (Non-training)
เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร
๗.๒ กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้ ทักษะ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และขีดควำมสำมำรถที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต
(Training)
๗.๓ กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต
๘. กำรเปิดโปงผู้กระทำควำมผิด - กำรเปิดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำง
ให้สำธำรณชนรับทรำบและ
ในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชน
ตระหนักถึงโทษของกำรกระทำ อย่ำงกว้ำงขวำง
กำรทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร - จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณคดี
ดำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ ทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและกำรจัดกำรกำรยกระดับ
ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย
โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรสำรวจตำม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรทำงำน รวมไปถึงกำร
บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมภำคเอกชน และต่ำงประเทศโดยมี
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษำ และกำกับติดตำม
กำรทุจริตของประเทศ (CPI)
กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
๑.๑ เร่งรัด และกำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต(Corruption
กำรทุจริตของประเทศ (CPI)
Perceptions Index :CPI)
๑.๒ กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions)
ของประเทศไทย
๒. บูรณำกำรเป้ำหมำย
๒.๑ วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันและปรำบปรำม
ยุทธศำสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของ
กำรทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption ๒.๒ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตำมที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้ำน
ด้ำนที่ ๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
ระบบรำชกำรเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมำ ประกอบด้วยบุคลำกร งบประมำณ และอำนำจตำมตัวบท
กฎหมำย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้ำงขวำงของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งสำมำรถให้คุณให้โทษให้ควำมสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรทำมำหำกินและกำรดำรงชีวิตได้ แต่น่ำเสียดำยว่ำในเวลำที่ผ่ำนมำ ระบบรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
บำงส่วนกลำยเป็นสำเหตุหนึ่งของควำมขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำประเทศเพรำะติดขัดที่กฎระเบียบนำนำประกำรซึ่งมีมำแต่อดีต และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสควำม
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อำจใช้กลไกเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ เช่น เสียค่ำใช้จ่ำยสูง ใช้
เวลำมำกมีกำรขออนุญำตซ้ำซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จำเป็นจนเป็นภำระแก่ประชำชน บำงครั้งมีกำรปล่อยปละ
ละเลยสลับกับกำรเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟำง มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมไม่เป็นธรรมและ
เหลื่อมล้ำในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ำมำประกอบกำรในประเทศ ดังที่ปรำกฏในผลกำรสำรวจหรือรำยงำน
ประจำปีของหน่วยงำนต่ำงประเทศบำงแห่งเกี่ยวกับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือและควำมสะดวกหรือยำกง่ำยใน
กำรทำธุรกิจในประเทศไทยมำแล้ว รัฐบำลจึงมีนโยบำย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค และ
ท้องถิ่น ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทำง
กำรปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมำใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำกำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทน
บุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบ
ใหม่ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะที่เป็นศูนย์กลำง และกำรอำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจระบบรำชกำร ลดต้นทุนดำเนินกำรของภำคธุรกิจ เพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันกับนำนำประเทศ และกำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร โดยจะดำเนินกำร
ตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไปตำมลำดับควำมจำเป็น และตำมที่กฎหมำยเอื้อให้สำมำรถดำเนินกำรได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจำยอำนำจเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวำงมำตรกำรทำงกฎหมำย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลำ
ดำเนินกำรที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้อำนำจโดย
มิชอบก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรสูญเสียโอกำสหรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่ประชำชนโดยเฉพำะนักลงทุน ในระยะ
เฉพำะหน้ำจะเน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรทำธุรกิจ กำรลงทุน และด้ำนบริกำรสำธำรณะใน
ชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ
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๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงำนของรัฐให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบกำรเพิ่มศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนในต่ำงจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังส่วนกลำง
ศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรหลำกหลำยซึ่งจะจัดตั้งตำมที่ชุมชนต่ำงๆ เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถเดินทำงไปติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวก กำรให้บริกำรถึงตัวบุคคลผ่ำนระบบศูนย์บริกำรร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรทำงำนอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และมีระบบบูรณำกำร
๑๐.๔ เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกัน
กำรแทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมให้มีกำรนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ
๑๐.๕ ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน
ซ้ำซ้อนและเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระสำคัญเร่งด่วนแห่งชำติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกรูปด้ำนทั้งจะเร่งรัดกำรดำเนินกำรต่อผู้กระทำกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนของรัฐ และ
เปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน ทั้งจะนำกรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรร่วมทุน กำร
ใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติโดยมิชอบ กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่ำงๆ เป็นบรรทัดฐำนแล้วมำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในกำรปฏิบัติรำชกำร
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำงๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง
เฝ้ำระวัง ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวำงมำตรกำรคุ้มครองพยำน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมรประสิทธิภำพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวำง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตำมที่นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำรับตำแหน่งอย่ำงเป็น
ทำงกำร เมื่อวันอังคำรที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๙ ได้มอบนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ดังนี้
นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกำศว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำร ในยุคนี้จะเน้นเรื่องควำมโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมโปร่งใสที่สุดในประวัติศำสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ
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หลังโต๊ะ หลังบ้ำน ตำมน้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่ำไม่มีกำรนำชื่อหรือทีมงำนทั้งสำมท่ำน (นำยธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล) ไปแอบอ้ำงเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สำคัญอีกประกำร คือ "กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องกำรสร้ำงเด็กให้โตขึ้นมำเกลียดกำรโกง หรือเติบโตขึ้นมำกับ
ควำมไม่โกง ด้วยกำรปลูกฝังกำรไม่โกงไว้ในบรรยำกำศ ระบบ และกำรสนทนำ เพรำะกำรไม่โกงมีวิธีกำรเดียว ก็คือ
ให้เกลียดกำรโกง และจะได้ไม่ทำ
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม กำกับดูแล กำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่ำงเคร่งครัด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วิสัยทัศน์ ( VISION)
“คุณภาพ คุณธรรม เป็นเลิศ”
คานิยามวิสัยทัศน์
คุณภำพ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณภำพ
สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ”
คุณธรรม หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม”
เป็นเลิศ หมำยถึง ผู้เรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเลิศในระดับชำติ
พันธกิจ (MISSION)
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
๒. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตร
มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ประกำร
๓. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ( Goals)
๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอภำค
๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
มีคุณภำพตำมหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพและมำตรฐำนระดับชำติ
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๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในกำรบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่
กำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ :
๑. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ๘๕
๒. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมำณ)
๓. ร้อยละของผู้เข้ำร่วม โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมี
ค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตมีจิตสำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภำพ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑ มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคม
ให้เกิดภำวะที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่กำรป้องกันและกำรสร้ำงสังคมด้วยกระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม
ให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ กำรดำเนินกำรจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทำง
กำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และตัวชี้วัดควำมสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
นำไปกำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรของส่วนรำชกำรต่อไป

๒๘

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลำกรทุก
ระดับมีจิตสำนึก
และพฤติกรรม
ที่สำมำรถ
แยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม
จริยธรรม สู่กำร
เป็นบุคคล
ต้นแบบ

๑. กำรประกำศ
เจตนำรมณ์บริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต
และกำหนดนโยบำย
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด่ำ
เนินงำน

โครงการ/กิจกรรม

๑. กำรประกำศเจตนำรมณ์/
กำหนดนโยบำย
- กำรประกำศเจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
- กำรประกำศนโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน
- กำรออก/ติดตำมแนวทำงกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้บุคลำกร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล และนโยบำยกระทรวง ใน
กำรส่งเสริมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
๒. สร้ำงจิตสำนึกที่ตัว ๒. ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกและ
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อ
ปัญหำและผลกระทบ กำรทุจริต
ของกำรทุจริต ให้ดำรง - จัดเสวนำ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์
ตนอย่ำงมี
รัปชัน"
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ
๓. ปรับฐำนควำมคิด ๓. ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้
บุคลำกรให้สำมำรถ
สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
แยกแยะระหว่ำง
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม
และผลประโยชน์
- กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ส่วนรวมในกำร
"กำรกระทำที่ถือเป็นเรื่อง
ดำเนินงำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- กำรสร้ำงควำมรับรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้ำรำชกำรใหม่
๔. ส่งเสริมกำรสร้ำง ๔. ส่งเสริมกิจกรรมทำควำมดี เพือ่
คุณธรรมและ
สำธำรณะแบ่งปัน ลดควำมเห็นแก่
จริยธรรมในกำร

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

๑. ร้อยละของควำม
สำเร็จในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติ

-

๒. ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และได้รับ
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่ำนิยมที่
ไม่ยอมรับกำรทุจริต
๓. ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรเป้ำหมำยมี
ควำมตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

๑๐,๐๐๐

๔. ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรทีไ่ ด้รบั กำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ

-

๔๐,๐๐๐

๒๙

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำน ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย
กำรทุจริต
สุจริต จิตสำธำรณะ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

คุณธรรมและ
จริยธรรมและสำมำรถ
นำควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำม
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกำสกำรทุจริตหรือทำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อำศัยทั้งกำรกำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
๑.สำนักงำนเขตพื้นที่ ๑. พัฒนำและ
๑. พัฒนำเกณฑ์
๑. ค่ำคะแนนเฉลี่ย
๑๕๐,๐๐๐
กำรศึกษำ
มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

ยกระดับกำรทำงำน
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(ITA)

มำตรฐำนกำรประเมิน
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA)
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำรตอบ
แบบสำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์
ประจำปี 2561
- กำรประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ

กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของ
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA)

๓๐

เป้าประสงค์

๒. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำงำน
ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒. ขับเคลื่อนนโยบำย
และยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่กำรปฏิบัติ
๒. สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่ และกำร
ดำเนินงำน ในด้ำน
กำรส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้ำนกำรทุจริต

๒. กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปี 2561
๒. สร้ำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์
แนวสร้ำงสรรค์
เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย
น่ำสนใจ และกระตุ้นให้
ประชำชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
- สื่อประชำสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริต
- โรลอัพขนำด ๑.๒ x
๒.๔ เมตรภำยใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โปสเตอร์ “สพท.
Zero Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชำสัมพันธ์ช่องทำง
กำรร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษำที่อำจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วำรสำร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจ่ำปี 2561

๒. หน่วยงำนมี
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริต ประจำปี 2561

-

๒. จำนวนรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์
ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต เพื่อสร้ำงกำรรับรู้

๒๐๐,๐๐๐

๓๑

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๔. พัฒนำรูปแบบ
วิธีกำร เนื้อหำ สำระ
และช่องทำงให้
เหมำะสม สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ

๔. กำรจัดทำและ
ดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์
ประชำสัมพันธ์โดยกำร
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้เสีย

๔. ร้อยละของควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร
ต่อระบบบริหำรจัดกำร
งำนสื่อสำรเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต (ช่องทำง/
กำรน่ำเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
- จัดเสวนำ "เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน"

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนบุคลำกร
ที่เข้ำร่วมกำร
ประชุม
มีควำมตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้ำที่
ให้เป็นไปตำม
แนวทำงเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลำกรทุกระดับ
๑๐,๐๐๐
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ ำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรม
สู่กำรเป็นบุคคล
ต้นแบบ
พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ร้อยละของจำนวน บุคลำกรทุกระดับมี ๔๐,๐๐๐
ประเมินด้ำนคุณธรรมและ
บุคลำกรเป้ำหมำยมี ควำมตระหนัก
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ควำมตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง

ไตรมาส ๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรทุก
กลุ่ม

บุคลากร
ทุกกลุ่ม
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

- กำรเข้ำรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA)
- กำรประชุมเตรียมควำม
พร้อมกำรตอบแบบสำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ประจำปี 2561
- กำรประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ
1. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประเมินด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
- กำรเข้ำรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้ เรื่องผลประโยชน์
เป็นไปตำมแนวทำง ทับซ้อน
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

ค่ำคะแนนเฉลี่ย
กำรประเมิน
คุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
(ITA)

สำนักงำนเขตพื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐
กำรศึกษำ
มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
เพื่อผลักดันให้ดัชนี

ไตรมาส ๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

- กำรประชุมเตรียมควำม
พร้อมกำรตอบแบบสำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ประจำปี 2561
- กำรประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ
2. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจำปี 2561
สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์
แนวสร้ำงสรรค์เพื่อให้เข้ำถึงได้
ง่ำย น่ำสนใจ และกระตุ้นให้
ประชำชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
- สื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้ำนกำรทุจริต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส ๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ผู้รับผิดชอบ

ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

จำนวนรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์
ในด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพื่อสร้ำง
กำรรับรู้

เสริมสร้ำง
๒๐๐,๐๐๐
ภำพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำงำน
ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริต

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มกำรเงิน
และสินทรัพย์
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

- โรลอัพขนำด 1.2 x 2.4 เมตร
ภำยใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรร้องเรียน
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษำที่อำจเกิดขึ้น/
Do & Don't)
- วำรสำร ZERO
CORRUPTION JOURNAL
ประจ่ำปี 2561
4. กำรจัดทำและดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์
ประชำสัมพันธ์โดยกำร มีส่วน
ร่วมของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส ๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑

ผู้รับผิดชอบ
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/กำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำน
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรมเสวนำ "เขตสุจริต ไม่คดิ คอร์รัปชัน"
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- กิจกรรมสร้ำงควำมรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้ำรำชกำรใหม่

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มนิเทศฯ

๑๐,๐๐๐

กลุ่มนิเทศฯ

๔๐,๐๐๐

กลุ่มนิเทศฯ

-

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมทำควำมดี เพื่อสำธำรณะ
โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัตติ ำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้เกีย่ วกับบทบำทหน้ำที่ และกำรดำเนินงำน ในด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
รวมทั้งสิ้น

ผู้เสนอแผนปฏิบัติกำร กรรณิกำ ขุขันธิน
(นำงกรรณิกำ ขุขันธิน)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติกำร (สพฐ.)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑๕๐,๐๐๐

บุคลำกรทุกกลุ่ม

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่ม
อำนวยกำร

๒๕๐,๐๐๐

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร
ทวีศักดิ์ นำมศรี
(ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นำมศรี)
ตำแหน่ง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
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(.........................................)
ตำแหน่ง ...............................................
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

