แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา
นําเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สวนที่ 2 บริบทที่
เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว การ
ติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และ
งบประมาณ
ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จนสําเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

หนา
๑
๑๗
๓๑

สวนที่ ๑ บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริต
ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอน
มากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริต ขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น
ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง
รั ฐ บ า ล ไ ด ต ร ะ ห นั ก ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร ทุ จ ริ ต ทั้ ง ใ น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปรากฏในดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแก
ประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และ
การขอรั บบริ การจากรั ฐ ซึ่งมี ขั้น ตอนยื ดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐ และ
ประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุ จ ริตของรัฐ บาล ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น ใน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยให
ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สราง
ระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนา
กฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร
องคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตร
ดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับ
จากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติ
จึงไดมีการริเริ่มแนวคิ ดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติว าดวยการป องกันและปราบปรามการทุจริตให
สอดคลองกับ สภาพปญหาและสถานการณการดําเนิน งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชน
และหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหเขามามีสวน

รวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสูการ
ปฏิ บั ติ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ฯ ให รั ฐ สภาและ
สาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใส
เทียบเทาสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด
ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสราง
วัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูป
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖
ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐
เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20
ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง

ทิศทางการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
วิสัยทัศน (VISION)
ภายในป 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐาน
ระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

๑. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. สงเสริม ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม

เปาประสงคหลัก (GOAL)

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ บริหารจัดการศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสถานศึกษา
๒.สถานศึกษาเปนกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากลอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๓.ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีความรู ความสามารถ มีทักษะที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
๔.นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย ไดอยางสมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตร
๕.ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง และเสมอภาค

คานิยมองคกร (VALUE)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดกําหนดคานิยมองคกร 4 ประการ
เพื่อใหขาราชการในสังกัดยึดถือเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน คือ PUSH หมายถึง
๑. P = Participation หมายถึง ความรวมมือ รวมใจ จากทุกภาคสวน
๒. U = Unity หมายถึง ความเปนเอกภาพ
๓. S = Standard Service หมายถึง การบริการดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ และได
มาตรฐาน
๔. H = High Technology หมายถึง การใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

กลาวโดยรวม คือการผลักดันใหการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงสูคุณภาพและได
มาตรฐาน โดยการใหบริการดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ภายใตความรวมมือจากทุกภาคสวน
ที่มีความสามัคคีกลมเกลียวและเปนเอกภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคลองกับ จุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลํากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม.ในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราช 1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ
ปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา “ศาสตรพระราชา”มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
หรือ “ศาสตรพระราชา”มาใชในการจัด
อยางยั่งยืน
กระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสราง
ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ทรงเปนประมุข
ประมุข
1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
3. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจที่
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
และความเปนพลเมือง
2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
หองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร
ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4. รอยละ 100 ของผูเรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
5. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีความรูความ
เขาใจ เกีย่ วกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
1. รอยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนํา การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
ขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรตาม 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู
ความจําเปนและความตองการของผูเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปนและความ
ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความ 3. รอยละ 100 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเทศคูคา ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุก
5. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล
ระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการ
และประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาใหมี
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญาใหมีความพรอมสูการเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้น
2.2สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออก
เขียนไดตามชวงวัย

2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.รอยละ 100 ของผูเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และใหมีความ
พรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะ การอาน การ
เขียน ผานเกณฑตามชวงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 6 อานคลอง เขียน
คลอง
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 อานรูเรื่อง สื่อสารได
8. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
สงเสริมรักการอาน

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู(ตอ)
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
2.3 สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุก
กลุมสาระการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน

2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
2.6ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตร
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนา
หองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรูไดทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ
2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไป
กับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา(Duai Education)
หลักสูตรระยะสั้น
2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผู
มีความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวย
รูปแบบที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
9. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล
ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาที่ผานมา10. ผูเรียนชั้นป.6 , ม.3 และ
ม.6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้น
ไปในแตละกลุมสาระ มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาที่ผานมา
11. รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจาก
การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
12. รอยละ 100 ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
13. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
14. รอยละ 100 ของสถานศึกษาผลิต จัดหา
และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม หองสมุดและแหลงเรียนรู

15. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
ทักษะอาชีพอยางนอย 1 หลักสูตร
16. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวย
รูปแบบที่เหมาะสม

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู(ตอ)
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเนื่อง และเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
17. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ

3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปน
เลิศในดานตางๆ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) สูงขึ้น
19. รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดาน
ตางๆ
3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสห
20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู
วิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
Technology Engineering and Mathematics เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับประเทศไทย
Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
4.0
กระบวนการคิด เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลอง
กับประเทศไทย 4.0

4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย แนะนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
4.1 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
21. รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
22. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดย ศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใช
เนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
สามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and
Educational Personnels Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as
Majors) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) ฯลฯ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการกําหนด การกําหนดแผน
อัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การ
ประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
2. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

3. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งตรงความตองการของสถานศึกษา
4. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย
5. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
สามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and
Educational Personnels Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as
Majors) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
2. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับ
โอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ไดรับโอกาสในการเขารับการบริการทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับ
บริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤติ
5. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน
6. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
2.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาสที่ไม
อยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็ก
พลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน เปนตน
2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Teechnology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (Distance Television :
DLTV)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ

8. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ
สิง่ แวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อ
การเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัด
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมี
หลักสูตร กระบวนการเรียนรูการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมี
เครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
นอย 1 เครือขายขึ้นไป

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุน
คาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับใชจาย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนว
ทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2560
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ 3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการ
มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ(ตอ)

กรอบแนวทางการดําเนินงาน
1.4 สรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนที่
ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา(ICU) ,โรงเรียน
ประชารัฐ(ดีใกลบาน) ,โรงเรียนคุณธรรม ,
โรงเรียนหองเรียนกีฬา , โรงเรียนมาตรฐานสากล
ฯลฯ
1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหเขมแข็ง
1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิง
ประจักษ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
แตละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่

5. รอยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
6. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการยก
ยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน องคคณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ

2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน
(Area-base Management)
รูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ
"CLUTERs" เปนตน
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัด
การศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สํานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุม
สาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐ
อยางตอเนื่อง และยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง

2. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณา
การจัดการศึกษา
3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขาย
สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป
4. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสราง
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ดวยพลังประชารัฐ

3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชนใหมีความรู ความเขาใจ สราง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทาง
การศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวย
วิธีการที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับสงเสริม
สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนใหมี
ความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแลตลอดจนการมีสวน
รวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการประสาน
ขอมูลการเขาศึกษาตอกับสถาบันหรือหนวยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและ
เปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใช
ชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรม
เครื่องมือการประเมินมาใชประเมินสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดเริ่ม
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลําดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)

คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ป 2558 - 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หนวยงาน
ป 2558 ป 2559 ป 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ๘๐.๖๑ ๘๘.๕๑
๘๖.๘๘
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
74.02 81.36
84.70
คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2559 - 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒

คะแนน ITA
ดัชนีที่ 1
ดัชนีที่ 2
ดัชนีที่ 3
ดัชนีที่ 4
ภาพรวม
ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59
ป 60
๘๘.๕๑ ๘๖.๘๘ 23.43 ๒๑.๘๕ 15.24 ๑๗.๒๑ 21.01 ๒๐.๖๙ 13.28 ๑๐.๔๓

ดัชนีที่ 5
ป 59 ป 60
15.49 ๑๖.๗๐

จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต ๒ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ไดคะแนนการประเมินในดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมในองคกร ซึ่งประกอบดวยประเด็น
ดานการสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน การปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดานการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ต่ํากวารอยละ 80 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีจุดบกพรองในเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
และการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ซึ่งตองดําเนินการเพื่อปรับปรุงอยางเรงดวน

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใชกรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 –
2564)
๓. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ

สวนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อ
เปนกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงาน
ภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตร
การพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปน
ประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศ
สามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุม น้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ๔ ประการ
คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว ๒ ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย
๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต ๖ ยุทธศาสตรหลัก
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย
วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน
พันธกิจ

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ ๕๐
วัตถุประสงคหลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทน
ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสราง
วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบัน
หรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริต
ในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตรที่ ๑ กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ และผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชนสวนรวม
๑.๒ การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
๒.๑ กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
๒. สงเสริมใหมีระบบและ
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
กระบวนการกลอมเกลาทาง
๒.๓ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
สังคมเพื่อตานทุจริต
๒.๔ การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกตหลักปรัชญา
๓.๑ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
ตานทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีสวนรวมของ ๔.๑ สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
ชุมชน (Community) และ
๔.๒ สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
ตอตานการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
เหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชน
ทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจาหนาที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทน
ตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอัน
แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการ
สนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและ

รัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน

ยุทธศาสตรที่ ๒ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนากลไกการกําหนดให
๑.๑ กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ทางการเมือง
ตอสาธารณชน
๑.๒ กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
๒. เรงรัดการกํากับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
๒.๒ การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ
๓. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
๓.๒ ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
การทุจริต
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
๔.๒ จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา
๕. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน

๖. ประยุกตนวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได
แสดงไวตอสาธารณะ

๖.๑ กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
๖.๒ จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน
โดยพบตั้งแตขั้นตอนการ
กําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรร
มาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย
(Policy
Formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูล
กลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ ๓ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator
(PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
๑.๗ กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
๑.๙ การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ

๒. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
การรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. สงเสริมใหมีการศึกษา
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๒ เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยให
มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
ปองกันการทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
๒. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
๒.๑ สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
๒.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ปญหาการทุจริต
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๔.๒ กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะหและ
๕.๑ พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมินดาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนใหภาคเอกชน
๖.๑ สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
๖.๒ สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
บุคลากรดานการปองกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
๗.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและสงเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน การปองกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนน
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
จะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผล
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด

ยุทธศาสตรที่ ๕ กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
รองเรียนการทุจริตใหมี
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
ประสิทธิภาพ
1.๒ การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ทุจริตและสอดคลองกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
๕. บูรณาการขอมูลและขาว
5.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
กรองในการปราบปราม
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครอง
(Whistleblower) และเจาหนาที่ ได
ในกระบวนการปราบปราม
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
การทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจาหนาที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิด - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อยางกวางขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการ
ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
ทํางานรวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๖ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมาย
2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปราม
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรูการทุจริต (Corruption ๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ

ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ดาน
ดานที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปน
อุปสรรคตอการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได แตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมา ระบบราชการและ
เจาหนาที่บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไข
ใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไมอาจใชกลไกเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ
เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซอน

ใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวด
กวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม
ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของ
หนวยงานตางประเทศบางแหงเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทํา
ธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ทองถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบให
โปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อให
สามารถดําเนินการได
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา
หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต
การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายัง
สวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่
ชุมชนตางๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคล
ผานระบบศูนยบริการรวมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ
พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล
ของเจาหนาที่ฝายตางๆ
๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด
ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปด
ชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน

แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกรูปดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือ
ของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน
การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลย
พินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัด
ฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติ
ราชการ
๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดสอง
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครอง
พยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)

ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยาง
เปนทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความ
โปรงใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเปนยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร
จะไมมีใตโตะ หลังโตะ หลังบาน ตามน้ําใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานทั้งสามทาน
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพื่อ
ขอรับผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโต
ขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไมโกง ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศ ระบบ
และการสนทนา เพราะการไมโกงมีวิธีการเดียว ก็คือใหเกลียดการโกง และจะไดไมทํา
คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

(๑) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ใหเปนไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางเครงครัด

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
๑. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณ
คอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีคานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม รอยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ ๑ มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมใหเกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลา
ทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และ
เสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะ
กําหนดกลยุทธแนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการตอไป

เปาประสงค
บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวม ประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สูการ
เปนบุคคลตนแบบ

กลยุทธ
1. การประกาศ
เจตนารมณบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดา
เนินงาน

2. สรางจิตสํานึกที่ตัว
บุคคลใหตระหนักรูถึง
ปญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ใหดํารง
ตนอยางมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ
3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว และ
ผลประโยชนสวนรวมใน
การ
ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. การประกาศ
เจตนารมณ/กําหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใหและรับ
ของขวัญ เพื่อใหบุคลากร
ถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
สงเสริมการตอตาน
การทุจริต
2. ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกและคานิยม
การตอตานและไมทนตอ
การทุจริต
- เดินรณรงค "เขตสุจริต
ไมคิดคอรรัปชัน"
3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทาที่
ถือเปนเรื่องผลประโยชน
ทับซอน"
- การสรางความรับรูเ รื่อง
ผลประโยชนทับซอน
ใหกับขาราชการใหม

4. สงเสริมการสราง
4. สงเสริมกิจกรรมทํา
คุณธรรมและจริยธรรมใน ความดี เพื่อสาธารณะ

ตัวชี้วัด
1. รอยละของความ
สําเร็จในการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ

2. รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม
มีความตระหนักรู และ
ไดรับ
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ
และคานิยมที่ไมยอมรับ
การทุจริต
3. รอยละของจํานวน
บุคลากรเปาหมายมีความ
ตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่ใหเปนไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน

4. รอยละของจํานวน

งบประมา
ณ
(บาท)

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

การปฏิบัติงานเพื่อ
ตอตานการทุจริต

แบงปน ลดความเห็นแก
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ

บุคลากรทีไ่ ดรบั การพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและสามารถ
นําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติหนาที่

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยให
มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เปาประสงค

กลยุทธ

1.สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย หรือสูงกวา
เปาหมาย เพื่อ
ผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณคอรรัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

1. พัฒนาและ
ยกระดับการทํางาน
ใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(ITA)

2. เสริมสราง
ภาพลักษณทดี่ ี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน
ดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน
- การเขารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพรอมการตอบ
แบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ
ประจําป 2561
- การประชุมชี้แจงให
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ
2. ขับเคลื่อนนโยบาย 2. การจัดทํา
และยุทธศาสตรดาน แผนปฏิบัติการปองกัน
การปองกันและ
และปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริต ทุจริตของสํานักงานเขต
และประพฤติมิชอบ พื้นที่การศึกษา
สูการปฏิบัติ
ประจําป 2561
3. สรางการรับรู
3. สรางสื่อ
เกี่ยวกับบทบาท
ประชาสัมพันธ
แนวสรางสรรค
หนาที่ และการ
ดําเนินงาน ในดาน

ตัวชี้วัด
1. คาคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

งบประมาณ
(บาท)

๕๐,๐๐๐

2. หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจําป 2561

-

3. จํานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ
ในดานการตอตานการ
ทุจริต เพื่อสรางการรับรู

๒๐๐,๐๐๐

ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ดานการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

การสงเสริมจริยธรรม เพื่อใหเขาถึงไดงาย
และตอตานการทุจริต นาสนใจ และกระตุนให
ประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหนึ่งในการตอตาน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใต
หัวขอ
“สพท.ยุคใหม โปรงใส
ไรทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร
ประชาสัมพันธชองทาง
การรองเรียน
- คูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจาป 2561
4. พัฒนารูปแบบ
4. การจัดทําและ
วิธีการ เนื้อหา สาระ ดําเนินการตาม
และชองทางให
ยุทธศาสตร
เหมาะสม สอดคลอง ประชาสัมพันธโดยการ
กับความตองการของ มีสวนรวมของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
กลุมเปาหมายทุก
ระดับ
ไดเสีย

4. รอยละของความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตอระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อตอตาน
การทุจริต (ชองทาง/
การนาเสนอขอมูล)

-

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 4

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
ม.ค.
61

1. กิจกรรมประชุมเชิง
รอยละ 80 ของ
ปฏิบัติการ "การกระทําที่ถือ จํานวนบุคลากร
เปนเรื่องผลประโยชนทับซอน" ที่เขารวมการ
ประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่
ใหเปนไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน
ทับซอน

ไตรมาส 3

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน
สวนรวม ประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรม
สูการเปนบุคคล
ตนแบบ

๕๐,๐๐๐

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61
กลุมนิเทศ

๒.เดินรณรงค "เขตสุจริต ไมคิด รอยละ 80 ของ
คอรรัปชัน"
จํานวนบุคลากร
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู
และไดรับ
การปลูกฝงใหมี
ทัศนคติและคานิยม
ที่ไมยอมรับการ
ทุจริต
3. สรางสื่อประชาสัมพันธ
รอยละ ๘๐
แนวสรางสรรคเพื่อใหเขาถึงได ของผูรับบริการมี
งาย นาสนใจ และกระตุนให ความพึงพอใจของ
ประชาชนรูสึกรวมเปนสวน ตอระบบบริหาร
หนึ่งในการตอตานการทุจริต จัดการงานสื่อสาร
เพื่อตอตาน
การทุจริต
(ชองทาง/
การนาเสนอขอมูล)
๔. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการ คาคะแนนเฉลีย่
ประเมินดานคุณธรรมและ
การประเมิน
ความโปรงใสในการดําเนินงาน คุณธรรม
และความโปรงใส
ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู และ
ไดรับการปลูกฝงให
มีทัศนคติและ
คานิยมที่ไมยอมรับ
การทุจริต

๕๐,๐๐๐

บุคลากรเสริมสราง
ภาพลักษณทดี่ ี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ดานการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต
บุคลากรพัฒนา
รูปแบบ วิธีการ
เนื้อหา สาระ และ
ชองทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับความ
ตองการของ
กลุมเปาหมายทุก
ระดับ

๒๐๐,๐๐๐

กลุมนิเทศ

๕๐,๐๐๐

กลุมพัฒนา
บุคลากร

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต
- เดินรณรงค "เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชัน"
การปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน"
- กิจกรรมสรางความรับรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับขาราชการใหม
การยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
การเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชน
- กิจกรรมสรางการรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และการดําเนินงาน ในดานการสงเสริม
จริยธรรมและตอตานการทุจริตโดยสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค
รวมทั้งสิ้น

-

กลุมนิเทศ

๕๐,๐๐๐

กลุมสงเสริมฯ

๕๐,๐๐๐

กลุมนิเทศ

๕๐,๐๐๐

กลุมพัฒนา
บุคลากร

๒๐๐,๐๐๐

กลุมนิเทศ

๓๕๐,๐๐๐

ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

วริศรา เชิญชม
(นางสาววริศรา เชิญชม)
ตําแหนง ศึกษานิเทศก

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ชาญชัย ทองแสน
(นายชาญชัย ทองแสน)
ตําแหนง รอง ผอ สพป.อด.2
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อด.2

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

(.........................................)
ตําแหนง ...............................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

