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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการภายใต้
โครงการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
สาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
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ส่วนที่ ๑ บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง ในทุกมิติ
รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการ ทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่าง เช่น
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐ บาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิ ตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครั ด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอ รับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริต
ของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
โดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริ งในการตรวจสอบ
ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิ ญอยู่จริง ต้องมี
การคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่ อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจั ดทายุท ธศาสตร์ช าติฯ การแปลงยุท ธศาสตร์ ช าติฯ ไปสู่ การปฏิ บัติการติด ตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
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ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทีย บเท่าสากล
ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุ ทธศาสตร์ชาติฯ
ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้
ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก ที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต ๕ จึง ได้ จั ดท าแผนปฏิ บัติ ก ารป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
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คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ปี 2558 - 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
๗๒.๕๓
๗๒.๐๓
๗๔.๕๔
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗๒.๕๓
๗๒.๐๓
๗๔.๕๔
คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ
รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕

คะแนน ITA
ดัชนีที่ 1
ดัชนีที่ 2
ดัชนีที่ 3
ดัชนีที่ 4
ภาพรวม
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59
ปี 60
๗๒.๐๓ ๗๔.๕๔ ๗๑.๐๒ ๗๕.๙๙ ๗๖.๒๑ ๘๘.๑๑ ๘๗.๓๖ ๘๔.๕๖ ๕๓.๗๒ ๕๔.๔๖

ดัชนีที่ 5
ปี 59 ปี 60
๖๖.๘๗ ๖๔.๔๙

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้คะแนนการประเมินในดัชนีที่ ๑,๔,๕ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้าน ความโปร่งใส ด้าน วั ฒ นธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มี
จุดบกพร่องในเรื่อง ดัชนีที่ ๑ ด้านความโปร่งใส เกี่ยวกับการให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล ดัชนีที่ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดัชนีที่ ๕ ด้าน คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน เกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรมในการปฏิบัติงาน คุณธรรมในการบริหารงาน ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้
กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของ
ภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้ างความสุ ขของคนไทย สั งคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลงแผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
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วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพี ยง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน ที่ทา
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่
ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม ๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
เกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน ๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้
เพื่อต่อต้านการทุจริต
เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการ
หนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและ ไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอ ย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้ านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมือง
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัคร
แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
รับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
การทุจริตต่อสาธารณชน
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
และเผยแพร่ ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทาง
๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
ในทุกระดับ
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์ ๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทาง
การเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้าน ๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ที่เพียงพอและเหมาะสม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและ
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
เหมาะสม

15

กลยุทธ์
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและ
ควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ
สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้
กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริม สร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย
(Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
ทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงาน - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบาย และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายใน
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการ
ทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
การทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการ
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบ ๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
การประเมินด้านคุณธรรมและความ
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการ
๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
Nations Convention against
Corruption : UNCAC)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของ การ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง
ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริต
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ให้มีประสิทธิภาพ
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึง
และความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
ระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไก
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่า 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการ
ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ
5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน
เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
ปราบปรามการทุจริต
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต (Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้
- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของ ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
การกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทาง
ทุจริตระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนี 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต(Corruption
การรับรู้การทุจริต (CPI)
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย 1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ
การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : ๒.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
CPI) ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็น
ระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุ ณให้โทษให้ความ
สะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็ นสาเหตุหนึ่งของความ
ขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทัน
กระแสความเปลี่ ย นแปลงของโลก ทั้งยั ง ไม่อาจใช้กลไกเพิ่ม ศักยภาพในการแข่ง ขันกับนานาประเทศ เช่น เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง ใช้เวลามาก มี การข ออนุญาตซ้าซ้อ น
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลั บกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
สร้างความไม่เป็น ธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีข องหน่ว ยงาน
ต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
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๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มี อานาจ
หน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริ ห ารจัดการภาครั ฐ แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริ การ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพ าะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทา
ธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับ สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาช นใน
ต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่ อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบ
พิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริ ต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครั ด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครั ฐทุกระดับ โดย
ถือว่ าเรื่ อ งนี้ เป็ น วาระส าคัญ เร่ งด่ ว นแห่ ง ชาติแ ละเป็ นเรื่ องที่ต้ องแทรกอยู่ใ นการปฏิ รูป ทุกรู ปด้ านทั้ง จะเร่ งรัด การด าเนิน การต่อ ผู้ ก ระทาการทุจ ริต และประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่
เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์ก รต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ
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๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้าน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดย ไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบ
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมี
ความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้ง สามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการ
สร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความ ไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดู แล การ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนาระดับชาติ โดยน้อมนาศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง
พันธกิจ :
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ประชากรวัยเรียนในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนา “ศาสตร์พระราชา”เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เป้าประสงค์ :
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ
4. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งน้อมนาศาสตร์เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ (Strategies)
1. เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมายความสาเร็จ
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาได้เข้าเรียนในระดับ ป.1 ร้อยละ 100
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่ไม่มีหรือลดลง
3. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 100
4. ผู้เรียนที่จบ ม. 3 ได้เรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป
5. ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
มาตรการ
1. เร่งรัด ติดตาม การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามสามะโนนักเรียน
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
3. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กไร้สัญชาติให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกัน
และการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง การดาเนินการตามกลยุทธ์
และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
เป้าประสงค์
บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน 1. การประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย 1. ร้อยละของความ สาเร็จ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกาหนด - การประกาศเจตจานงการบริหารงาน
ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
แนวทางปฏิบัติ
ในการด่าเนินงาน
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
2. สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลให้
2. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยม
2. ร้อยละของจานวนบุคลากร
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบ
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ของการทุจริต ให้ดารงตนอย่างมี
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
ตระหนักรู้ และได้รับการ
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
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กลยุทธ์
3. ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน
4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การกระทา
ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่
4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพือ่
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

3. ร้อยละของจานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนัก
และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อผลประโยชน์
ทับซ้อน

๑๐๐,๐๐๐

4. ร้อยละของจานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

๕๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการ
ทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริ มสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึน้

1. พัฒนาและยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบ
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจาปี 2561
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบตั ิตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ

2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ด้านการป้องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขต
การทุจริต และประพฤติมิชอบสู่
พื้นที่การศึกษา ประจาปี 2561
การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA)

๑๐๐,๐๐๐

2. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี 2561

-
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2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีในองค์กร
3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท
และสาธารณชนให้เกิดความเชือ่ มั่น
หน้าที่ และการดาเนินงาน ในด้าน
ในกระบวนการท่างาน ด้านการป้องกัน
การส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้าน
และปราบปรามการทุจริต
การทุจริต

4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา
สาระ และช่องทางให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
3. จานวนรูปแบบ
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ในด้านการต่อต้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร
ภายใต้หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท. Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO CORRUPTION
JOURNAL ประจ่าปี 2561
4. การจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4. ร้อยละของความพึงพอใจ
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของ
ของผู้รับบริการต่อระบบ
ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสีย
บริหารจัดการงานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต (ช่องทาง/
การน่าเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

31
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ร้อยละ 80 ของ
ปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือ จานวนบุคลากร
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" ที่เข้าร่วมการ
ประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

-

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

1. การประกาศเจตนารมณ์/
กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
2. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก
และค่านิยมการต่อต้านและไม่
ทนต่อการทุจริต
- จัดเสวนา "เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รัปชัน"

1. ร้อยละของความ
สาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับทุก
ฝ่ายและองค์กรทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ถึงการ
บริหารงานของเขต
พื้นที่ตามการ
ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

๕๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

2. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้
และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต

บุคลากรทุกกลุ่มงาน
ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕
เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

3. ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
"การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม่
4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี
เพื่อสาธารณะแบ่งปัน
ลดความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

3. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลากรทุกกลุ่มงาน
ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕
เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

4. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรทุกกลุ่มงาน
ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕
เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน

๕๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
โครงการยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัด

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี
2561
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 3. จานวนรูปแบบ
ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน การประชาสัมพันธ์
ให้เกิดความเชื่อมั่น
ในด้านการต่อต้าน
ในกระบวนการท่างาน
การทุจริต เพื่อสร้าง
ด้านการป้องกันและ
การรับรู้
ปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรทุกกลุ่มงาน
ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕
เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรทุกกลุ่มงาน
ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕
เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน และ
สถานศึกษาในสังกัด
จานวน ๒๕๘ แห่ง

๒๕๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ
โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดาเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งสิ้น

5๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

5๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๒๕๐,๐๐๐

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๖๕๐,๐๐๐

36

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายสมชาย โพธิ์ศรี)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

(นายวสันต์ สัตยคุณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตาแหน่ง ...............................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

