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คํานํา
แผนปฏิบั ติการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา
เขต 1 ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดํ าเนินการภายใต้โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ซึ งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที3
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็ นไปตามแนวทางการจั ดทํ างบประมาณในลั กษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ
ป้ องกั น ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้ แนวทางหลั ก3 แนวทาง
ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝั งความซื อสัตย์ สุจริ ต 2) สร้ างกลไกป้ องกั นการทุจริ ต และ 3) เสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการปราบปรามการทุจริ ต
แผนปฏิบั ติการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา
เขต 1ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสําคั ญ คือส่ วนที 1บทนํานําเสนอความเป็ นมาการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริ ต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริ ต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการ
ดํ าเนินงานของสํานั กงานเขตพื นทีการศึกษา(ITA) ส่ วนที 2 บริ บททีเกียวข้อง ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ชาติ นโยบาย และ
คํ าสั งทีเกียวข้องส่ วนที 3แผนปฏิบั ติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทั ศน์ พั นธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิ บ ั ติการฯ ดั งกล่าว
ขอขอบพระคุณหน่ วยงานและผู้มีส่วนเกียวข้ องทีให้ความร่ วมมือในการจั ดทํ าแผนปฏิบ ั ติการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จนสําเร็ จ เพือเป็ นกรอบทิศทางในดํ าเนินการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตทีสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และ
นโยบายสําคัญ อั นจะส่ งผลให้การทุจริ ตในการปฏิบ ั ติราชการลดน้ อยลง
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ส่ วนที 1 บทนํา
ความเป็ นมา
การทุจริ ตในสังคมไทยระหว่ างช่ วงเวลากว่าทศวรรษ ส่ งผลเสี ยต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็ นอุปสรรค
สําคั ญต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รู ปแบบการทุจริ ตจากเดิมทีเป็ นทุจริ ตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสิ นบน การจั ดซื อจั ดจ้ าง ในปั จจุบ ั นได้ ปรับเปลียนเป็ นการทุจริ ตทีซับซ้อนมากขึ นตั วอย่างเช่น การ
ทุจริ ตเชิงนโยบาย การทุจริ ตข้ามแดนข้ ามชาติ ซึ งเชือมโยงไปสู่ อาชญากรรมอืน ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทาง
ลบในวงกว้ าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริ ตทั งในภาครัฐและในระดั บชาติ พลเอกประยุทธ์ จั นทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต ปรากฏในด้ านการส่ งเสริ ม
การบริ หารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาลและการป้ องกั นปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ
ข้ อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝั งค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศั กดิ ศรี
ของความเป็ นข้าราชการและความซือสัตย์ สุจริ ต ควบคู่กับการบริ หารจั ดการภาครัฐทีมีประสิ ทธิภาพเพือป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าทีของรัฐทุกระดั บอย่างเคร่ งครัด ยกเลิกหรื อแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบั งคั บต่าง ๆ ทีไม่จ ํ าเป็ น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรื อเปิ ดช่องโอกาสการทุจริต เช่น
ระเบียบการจั ดซื อจั ดจ้ าง การอนุญาต อนุม ั ติ และการขอรับบริ การจากรัฐ ซึ งมีข ั นตอนยืดยาวใช้เวลานานาซ้
ซํ อน
และเสี ยค่าใช้จ่ายทั งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกั บยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต ระยะที 3 (2560 – 2564) ซึ งเป็ นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส่ วนในการป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริ ต และนโยบายปราบปรามการทุจริ ตของรัฐบาล ทีมุ่งส่ งเสริ มปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวิน ัย และยึดมั น
ในคุณธรรม จริ ยธรรม ควบคู่ก ับการพั ฒนาเครื อข่ายป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทสําคั ญในกระบวนการดํ าเนินงานอย่างมีส่วนร่ วม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ นธรรม สร้างระบบ
และกลไกทีมีอิสระอย่างแท้จริ งในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํ านาจ ควบคู่กับการพั ฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั งพั ฒนาและเผยแพร่องค์ ความรู ้ ด้ านการ
ป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนือง โดยยุทธศาสตร์ ด ั งกล่าวเป็ นผลจากสถานการณ์
การทุจริ ตทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วต่อเนือง และบทเรี ยนทีได้ รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยก าร
ป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตทั งสองฉบั บทีผ่านมาสู่ การปฏิบ ั ติจึงได้ มีการริ เริ มแนวคิดในการปรับปรุ ง
ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตให้สอดคล้องกั บสภาพปั ญหาและสถานการณ์การ
ดํ าเนินงาน
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ด้ านการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตทีเปลียนแปลงไปในปั จจุบ ั น โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรื อ
สถานการณ์การทุจริ ตทีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้ องเผชิญอยู่จริ ง ต้องมีการคํ านึงถึงบทบาทของทุกภาค
ส่ วนไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื อมวลชน และภาคประชาสังคม
เพือให้เข้ ามามีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการ ตั งแต่กระบวนการจั ดทํ ายุทธศาสตร์าชติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ช าติฯ
ไปสู่ การปฏิบ ั ติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดํ าเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติฯ ให้รัฐสภาและ
สาธารณชนได้ รับทราบในทุก ปี งบประมาณ ทั งนี เพือให้เกิดการบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างเข้ มแข็ง เพือให้ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีมาตรฐานความโปร่ งใสเทียบเท่า
สากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมือวั นที11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ ชาติว่ าด้วยการป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริ ต ระยะที 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ งกํ าหนดวิสัยทั ศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั งชาติต ้ านทุจริ ต(Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กํ าหนดพั นธกิจหลั กเพือสร้างวั ฒนธรรมการต่อต้ านการทุจริ ต ยกระดั บธรรมาภิ
บาลในการบริ หารจั ดการทุกภาคส่ วน และปฏิรูปกระบวนการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตทั งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้ าน ได้ แก่ สร้างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริ ต ยกระดั บเจตจํ านงทาง
การเมือง ในการต่อต้านการทุจริ ต สกั ดกั นการทุจริ ตเชิ งนโยบาย พั ฒนาระบบป้ องกั นการทุจริ ตเชิงรุ ก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ต และยกระดั บดั ชนี การรับรู ้การทุจริ ตของประเทศไทย โดยเป้ าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ช าติฯ ระยะที 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดั ชนี การรับรู ้ การทุจริ ต(CPI) สู งกว่าร้อยละ 50 เพือให้เป็ น
มาตรฐานเป็ นทียอมรับจากทั งภายในและต่างประเทศ
สํานั กงาน ป.ป.ช. ร่ วมกั บ สํานั กงาน ป.ป.ท. ได้ ก ําหนดแนวทางการจั ดทํ าแผนปฏิบ ั ติการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เพือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบ ั ติโดยกํ าหนดไว้ ในแผนปฏิ บ ั ติราชการ4 ปี และแผนปฏิบั ติราชการประจํ าปี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ หลั กทีใช้ในการจั ดทํ าแผนปฏิบั ติการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบให้ค ํ านึงถึงความสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริ ต ระยะที 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสู่ การจั ดทํ าแผนปฏิบ ั ติการป้ องกั นลแะ
ปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ฉบั บนี
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สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1จึงได้ จ ั ดทําแผนปฏิบ ั ติการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เพือเป็ นกรอบทิศทางในดํ าเนินการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตทีสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบาย
สําคั ญ อั นจะส่ งผลให้การทุจริ ตในการปฏิบ ั ติราชการของทุกส่ วนราชการสังกั ดกระทรวงศึกษาธิ การลดน้อยลง

ข้อมูลของสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
การวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ของสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สํานั กงาน ป.ป.ช. ได้ พ ั ฒนาเครื องมือการประเมินเชิงบวกเพือเป็ นมาตรการป้ องกันการทุจริ ตและเป็ น
กลไกในการสร้างความตระหนั กให้หน่ วยงานภาครัฐมีการดํ าเนินงานอย่างโปร่ งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ ชือว่า
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสํานั กพัฒนานวั ตกรรมการจั ดการศึกษาได้พั ฒนานวั ตกรรมเครื องมือการประเมินมาใช้
ประเมินสํานั กงานเขตพื นทีการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนินงานของสํานั กงานเขตพืนทีการศึกษาได้ เริ ม
ดํ าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมา และมีการขยายขอบเขตและพั ฒนาให้มประสิ
ี ทธิ ภาพมากยิ งขึ น
ตามลํ าดั บ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนินงานของสํานั กงานเขตพื นทีการศึกษา(Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็ นการประเมินเชิงบวกทีครอบคลุมการปฏิบ ั ติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุก มิติ ตั งแต่การบริ หารงานของผูบริ
้ หารและการปฏิ บ ั ติงานของเจ้ าหน้าทีภายในหน่ วยงาน มีการประเมิน
“ระบบงาน” และ “วั ฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบ ั ติงานในภาพรวมทีสะท้ อนได้จากการ
รับรู ้ของผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยภายในและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสฯ แบ่งออกเป็ น 5 ดั ชนี ดั งนี
1) ดั ชนีความโปร่ งใส (Transparency Index)
2) ดั ชนีความพร้ อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดั ชนีความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบ ั ติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดั ชนีว ั ฒนธรรมคุณธรรมในองค์ กร(Integrity Culture Index)
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5) ดั ชนีคุณธรรมการทํ างานในหน่วยงาน(Work Integrity Index)
เครืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครืองมือทีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสฯ มี 3 เครื องมือ ได้ แก่
1) แบบสํารวจหลั กฐานเชิ งประจั กษ์(แบบสํารวจ Evidence – Based)
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยภายใน (แบบสํารวจ Internal)
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยภายนอก (แบบสํารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 ปี 2558 - 2560
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1ได้ เข้ าร่ วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดํ าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั งแต่
ปี งบประมาณพ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการดํ าเนินงานตั งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดั งนี
หน่ วยงาน
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
คะแนนเฉลียภาพรวมสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา

ผลคะแนน ITA
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
79.36
80.20
85.89
74.02
81.36
84.70

คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึ กษาธิ การ รายดั ชนีเปรี ยบเทียบระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 แสดงรายละเอียดดั งนี
หน่ วยงาน
สํานั กงานเขต
พื นทีการศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสี มา
เขต 1

คะแนน ITA
ดัชนีที 1
ดัชนีที 2
ดัชนีที 3
ดัชนีที 4
ภาพรวม
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60

ดัชนีที 5
ปี 59 ปี 60

80.20 85.89 73.83 86.07 66.01 94.53 98.63 93.17 76.95 59.65 83.98 91.38
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จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูลคะแนนรายดั ชนีของสํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต
1 ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1ได้
คะแนนการประเมินในดั ชนีที4 เรื องวั ฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ซึ งประกอบด้วยประเด็นด้ านการป้ องกั น
ผลประโยชน์ท ั บซ้อนในหน่วยงาน ด้ านการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตในหน่วยงาน ด้ านแผนปฏิบั ติการ
ป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน มีคะแนนตํ ากว่ าร้อยละ80 ซึ ง
สะท้ อนให้เห็นว่าสํานั กงานเขตพื นทีการศึ กษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 มีจุดบกพร่ องในเรื องวั ฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ซึ งต้ องดํ าเนินการเพือปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
การจั ดทํ าแผนปฏิบ ั ติการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 1 ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั นตอนดังต่อไปนี
1. ทบทวนข้อมูลและบริ บททีเกียวข้อง
2. จั ดทํ าแผนปฏิบ ั ติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึก ษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 1ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบ ั ติการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิ การ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. เสนอแผนปฏิบั ติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 1ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เพือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิ บ ั ติ
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ส่ วนที 2 บริบททีเกียวข้อง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี เป็ น ยุทธศาสตร์ทียึดวั ตถุประสงค์หลั กแห่งชาติเป็ นแม่บทหลั ก เพือเป็ นกรอบ
การกํ าหนดนโยบาย ทิศทางการพั ฒนา การลงทุนของภาคเอกชนทีสอดรับกั บเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ
การบริ หารราชการแผ่นดิน การจั ดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดั งนั น ทิศทางด้านการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต
การสร้ างความโปร่ งใสและธรรมาภิบาลในการบริ หารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่ วยงานจะถูก
กํ าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทั ศน์ประเทศระยะ 20 ปี ) และยุทธศาสตร์ การพั ฒนาระยะ 5 ปี เพือให้บรรลุ
วิสัยทั ศน์“ประเทศมีความมั นคง มั งคั ง ยั งยืนเป็ นประเทศพั ฒนาแล้ว ด้ วยการพั ฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”นํ าไปสู่ การพั ฒนาให้คนไทยมีความสุ ขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการ
ทีจะพั ฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ ระดั บสู งเป็ นประเทศพั ฒนาแล้ว และสร้างความสุ ขของคนไทย สังคมมีความ
มั นคง เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่งขั นได้ ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ๒๐
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดั งนี
1. ด้ านความมันคง
(1) เสริ มสร้างความมั นคงของสถาบั นหลั กและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมีพระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริ หารประเทศและพั ฒนาความมั นคงทางการเมือง ขจั ดคอร์ รัปชั น สร้ างความเชือมั น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั นคงภายในและความสงบเรี ยบร้อยภายในตลอดจนการบริ หารจั ดการความมันคง
ชายแดนและชายฝั งทะเล
(4) การพั ฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่ วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพั นธ์กับประเทศมหาอํ านาจ เพือป้ องกั นและแก้ไขปัญหาความมั นคงรู ปแบบใหม่
(5) การพั ฒนาเสริ มสร้างศั กยภาพการผนึกกําลั งป้ องกั นประเทศการรัก ษาความสงบเรีบย ร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่ วมมือกับประเทศเพือนบ้ านและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒนาระบบการเตรี ยมพร้อมแห่ งชาติและระบบบริ หารจั ดการภั ยพิบ ั ติ รักษาความมั นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทํ างานของกลไกทีเกียวข้องจากแนวดิ งสู่ แนวระนาบมากขึน

9
2. ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน
(1) การพั ฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ส่ งเสริ มการค้ า การลงทุน พั ฒนาสู่ ชาติการค้ า
(2) การพั ฒนาภาคการผลิตและบริ การ เสริ มสร้ างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั งยืน และส่งเสริ มเกษตรกรราย
ย่อยสู่ เกษตรยั งยืนเป็ นมิตรกับ สิ งแวดล้ อม
(3) การพั ฒนาผู ้ ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พั ฒนาทั กษะ ผู ้ ประกอบการ ยกระดั บผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่ สากล
(4) การพั ฒนาพื นทีเศรษฐกิ จพิเศษและเมือง พั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพั ฒนาระบบเมือง
ศูน ย์ ก ลางความเจริ ญ
(5) การลงทุนพั ฒนาโครงสร้ างพื นฐาน ด้านการขนส่ ง ความมั นคงและพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจ ั ย และพั ฒนา
(6) การเชือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้ างความเป็ นหุ ้นส่ วน การพั ฒนากั บนานาประเทศ
ส่ งเสริ มให้ไทยเป็ นฐานของการประกอบ ธุ รกิจ ฯลฯ
3. ด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
(1) พั ฒนาศั กยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต
(2) การยกระดั บการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั วถึง
(3) ปลูกฝั งระเบียบวิน ั ย คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีพึงประสงค์
(4) การสร้ างเสริ มให้คนมีสุขภาวะทีดี
(5) การสร้ างความอยู่ ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ านการสร้ างโอกาสความเสมอภาค และเท่ าเทียมกันทางสั งคม
(1) สร้ างความมั นคงและการลดความเหลือมลํ าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พั ฒนาระบบบริ การและระบบบริ หารจั ดการสุ ขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้ อมและนวั ตกรรมทีเอื อต่อการดํ ารงชีวิ ตในสังคมสู งวั ย
(4) สร้ างความเข้มแข็งของสถาบั นทางสังคม ทุนทางวั ฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พั ฒนาการสื อสารมวลชนให้เป็ นกลไกในการสนั บสนุนการพั ฒนา
5. ด้ านการสร้ างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
(1) จั ดระบบอนุรักษ์ ฟื นฟูและป้ องกั นการทํ าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริ หารจั ดการนํ าให้มีประสิ ทธิ ภาพทั ง25 ลุ่มนํ า เน้ นการปรับระบบการบริ หารจั ดการอุทกภั ย
อย่างบูรณาการ
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(3) การพั ฒนาและใช้พลั งงานทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม
(4) การพั ฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองทีเป็ น มิตรกั บสิ งแวดล้ อม
(5) การร่ วมลดปั ญหาโลกร้อนและปรับตั วให้พร้อมกั บการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้ เครื องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลั ง เพือสิ งแวดล้ อม
6. ด้ านการปรั บสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุ งโครงสร้ าง บทบาท ภารกิ จของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดทีเหมาะสม
(2) การวางระบบบริ หารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพั ฒนาระบบบริ หารจั ดการกําลั งคนและพั ฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้ านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ท ั นสมั ย เป็ นธรรมและเป็ นสากล
(7) พั ฒนาระบบการให้บริ การประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุ งการบริ หารจั ดการรายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กํ าหนดวิสัยทั ศน์ คือ“คนไทยทุกคนได้ รับการศึกษาและเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํ ารงชี วิต อย่างเป็ นสุ ข สอดคล้องกั บหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีงย และการ
เปลียนแปลงของ โลกศตวรรษที 21” โดยมีว ั ตถุประสงค์ในการจั ดการศึกษา4 ประการ คือ
1) เพือพั ฒนาระบบและกระบวนการจั ดการศึกษาทีมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ
2) เพือพั ฒนาคนไทยให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณลั กษณะทั กษะและสมรรถนะทีสอดคล้ องกั บบทบั ญญั ติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพือพั ฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ และคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักสามั คคี และร่ วมมือผนึก
กํ าลั งมุ่งสู่ การพั ฒนาประเทศอย่างยั งยืน ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพือนํ าประเทศไทยก้าวข้ามกั บดั กประเทศทีมีรายได้ ปานกลางและความเหลือมลํ าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้ าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้ าหมายด้ านผู ้ เรี ยน(Learner Aspirations) โดยมุ่งพั ฒนาผู ้ เรี ยนทุกคนให้มีคุณลั กษณะและทั กษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 (3Rs8Cs)
2) เป้ าหมายของการจั ดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ งมีตวั ชี วั ดเพือการบรรลุเป้ าหมาย53 ตั วชี วั ด
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แผนการศึกษาแห่งชาติ กํ าหนดยุทธศาสตร์ ในการพั ฒนาการศึกษาภายใต้6 ยุทธศาสตร์ หลั ก
ทีสอดคล้ องกั บยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี เพือให้แผนการศึ กษาแห่งชาติบรรลุเป้ าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทั ศน์และ
แนวคิดการจั ดการศึกษาดั งกล่าวข้ างต้น ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 1 : การจั ดการศึกษาเพือความมั นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ ที 2 : การผลิตและพั ฒนากําลั งคน การวิ จั ย และนวั ตกรรรม เพือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขั นของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที 3 : การพั ฒนาศั กยภาพคนทุกช่วงวั ย และการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์ ที 4 : การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที 5 : การจั ดการศึกษาเพือสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที 6 : การพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารจั ดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั งชาติต้านทุจริ ต(Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ างวั ฒนธรรมต่อต้ านการทุจริ ตยกระดั บธรรมาภิบาลในการบริ หารจั ดการทุกภาคส่ วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตทั งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เ ชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดั ชนีการรับรู ้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) สู งกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์ หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่ วมต้านการทุจริ ตในวงกว้ าง
2) เกิ ดวั ฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุ่งต้านการทุจริ ตในทุกภาคส่ วน
3) การทุจริ ตถูกยั บยั งอย่างเท่าทั นด้ วยนวั ตกรรมกลไกป้ องกั นการทุจริ ต และระบบบริ หารจั ดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริ ตและการบั งคั บใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ ว เป็ นธรรม และได้รับความร่ วมมือ
จากประชาชน
5) ดั ชนีการรับรู ้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดั บ
ทีสู งขึ น
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ยุทธศาสตร์ หลัก
ยุทธศาสตร์ มีความครอบคลุมกระบวนการดํ าเนินงานด้ านการป้ องกั น ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ การดํ าเนินงานหลั กออกเป็ น6 ยุทธศาสตร์ ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 1 “สร้ างสั งคมทีไม่ ทนต่ อการทุจริ ต”
เป็ นยุทธศาสตร์ทีมุ่งเน้ นให้ความสําคั ญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิ ดภาวะที“ไม่ทนต่อ
การทุจริ ต” โดยเริ มตั งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดั บช่ วงวั ยตั งแต่ปฐมวั ย เพือสร้างวั ฒนธรรม
ต่อต้ านการทุจริ ต และปลูก ฝั งความพอเพียง มีวิ น ัย ซื อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นการดํ าเนินการผ่านสถาบั นหรื อกลุต่มั วแทน
ทีทํ าหน้าทีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็ นพลเมืองทีดี ทีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละ
เพือส่ วนรวม และเสริ มสร้างให้ทุกภาคส่ วนมีพฤติกรรมทีไม่ยอมรับและต่อต้ านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ
ยุทธศาสตร์ ที 1 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 1 สร้ างสั งคมทีไม่ ทนต่ อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวั ย 1.1 พั ฒนาหลั กสู ตร บทเรี ยน การเรี ยนการสอน การนํ าเสนอ และ
ตั งแต่ปฐมวั ยให้สามารถแยก
รู ปแบบการป้ องกั นการทุจริ ตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตั ว ส่ วนตั วและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดั บ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกําหนด พัฒนา หรื อปรับปรุ งมาตรฐานทางจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชี พ และมีการประกาศใช้อย่างจริ งจั ง
2. ส่ งเสริ มให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวั ยตั งแต่ปฐมวั ย เพือสร้างพลเมืองทีดี
กระบวนการกล่อ มเกลาทาง
2.2 พั ฒนานวั ตกรรมและสื อการเรี ยนรู ้สําหรับทุกช่วงวั ยตั งแต่ปฐมวั ย
สังคมเพือต้านทุจริ ต
2.3 พั ฒนาจิตสํานึ กสาธารณะ
2.4 การใช้ เครื องมือการสื อสารทางสังคมเพือปรับเปลียนพฤติกรรม
2.5 การเสริ มบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พั ฒนามาตรวั ดทางสังคม เพือเป็ นเครื องมือในการขั ดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลั กปรัชญา
3.1 นํ าปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเครื องมือ และการปฏิ บ ั ติงานต่อต้ านการทุจริ ต
ต้ านทุจริ ต
3.2 พั ฒนาหลั กสู ตร บทเรี ยน การเรี ยนการสอน การนํ าเสนอ และ
รู ปแบบการป้ องกั นการทุจริ ตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรี ยนการสอนในทุกระดั บ
3.3 พัฒนาระบบและจั ดการองค์ความรู ้ การป้ องกั นการทุจริ ตตาม
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แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริ มพลั งการมีส่วนร่ วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้ าระวั ง ต่อต้ านทุจริ ต
ชุมชน (Community) และบูรณา 4.2 สร้างความตืนตั วในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมทีผิดต่อ
การทุกภาคส่ วนเพือต่อ ต้ านการ จริ ยธรรมทางสังคมหรื อกฎหมาย และผลั กดั นให้เกิดการลงโทษทาง
ทุจริ ต
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื นฐานของข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่ วนเพือต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่ อต้ านการทุจริ ต”
จากสถานการณ์ค วามขั ดแย้ งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษทีผ่านมา จะเห็นได้ ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ ายต่างมีข ้ อเรี ยกร้องทีสอดคล้ องร่ วมกั นประการหนึ งคือการต่อต้ านการทุจริ ตของรัฐบาลและเจ้ าหน้
าทีรัฐ
การแสดงออกซึ งเจตจํ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ ายทีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็ นรัฐบาลใดก็ตาม ย่ อมสะท้ อนให้เห็นถึงเจตจํ านงทางการเมืองอั นแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ ายทีต้ อ งการให้การบริ หารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบ ั ติงานของเจ้ าหน้าทีรัฐเป็ นปไ
ด้ วยความโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ตประพฤติมชิ อบ ดั งนั น เพือเป็ นการสนองตอบต่อเจตจํ านงทางการเมืองใน
การต่อต้ านการทุจริ ตอั นแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ กําหนดให้มียุทธศาสตร์ การนํ าเจตจํ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตไปสู่ การปฏิบ ั ติอย่างเป็ นรู ปธรรมและสอดคล้ องเป็ นหนึ งเดียวกั นโดยเป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งน้เ นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํ านงทางการเมืองในเรื องการต่อต้ านการทุจริ ตไปสู่ การปฏิบ ั ติอย่างเป็ นรู ปธรรม
และสอดคล้ องเป็ นหนึ งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ ที 2 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พั ฒนากลไกการกํ าหนดให้ 1.1 กําหนดให้น ั กการเมืองต้ องแสดงเจตจํ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
นั ก การเมืองแสดงเจตจํ านงทาง การทุจริ ตต่อสาธารณชนก่อนลงสมั ครรับเลือกตั งหรือก่อนดํ ารงตํ าแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทางการเมือง
ทุจริ ตต่อสาธารณชน
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจั ดทํ าเอกสารแสดงเจตจํ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตและเผยแพร่ ให้ แก่ประชาชน
2. เร่ งรัดการกํ ากั บติดตาม
2.1 ศึกษาและกํ าหนดแนวทาง/ขั นตอนการกํ ากั บติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริ ยธรรมของ
จริ ยธรรมของนักการเมืองและเจ้ าหน้าทีรัฐ
นั ก การเมืองและเจ้ าหน้าทีรัฐ 2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมของนั กการเมืองและ
ในทุก ระดั บ
เจ้ าหน้าทีรัฐโดยประชาชน
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2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริ ยธรรมและคุณธรรมของนั กการเมือง
และเจ้ าหน้าทีรัฐ
3. สนั บสนุนให้ทุกภาคส่ วน
3.1 ศึกษาและวิ เคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์ และมาตรการ
กํ าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบ ั ติเจตจํ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ต
สําหรับเจตจํ านงในการต่อต้าน ทั งในระดั บชาติและท้ องถิ น
การทุจริ ต
3.2 ประสานความร่ วมมือระหว่ างภาคส่ วนต่าง ๆ ในการกํ าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิ บ ั ติเจตจํ านงทางการเมืองในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
3.3 การส่ งเสริ มเจตจํ านงทางการเมืองในระดั บประชาชน
4. พั ฒนาระบบการบริ หาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจั ดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้ องกั นและ ด้ านการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตทีเพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริ ตเพือให้
4.2 จั ดทํ าแผนการปฏิรูประบบการจั ดสรรงบประมาณด้ านการป้ องกั น
ได้ รับการจั ดสรรงบประมาณ และปราบปรามการทุจริ ตทีเพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจํ าปี ทีมีสัดส่ วน
เหมาะสมกั บการแก้ปัญหา
5. ส่ งเสริ มการจั ดตั งกองทุน
5.1 การศึ กษาแนวทางการจั ดตั งกองทุนต่อต้ านการทุจริ ตในรู ปแบบ
ต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พั ฒนาตั วแบบกองทุนต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนั บสนุนทุนตั ง ภาคประชาชน
ต้ น
6. ประยุกต์นวั ตกรรมในการ
6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้ องแสดงแนวทางในการดํ าเนินนโยบาย
กํ ากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั น ๆ ก่อนทีจะจั ดให้มีการเลือกตั ง
ดํ าเนินงานตามเจตจํ านงทาง
6.2 จั ดทํ าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้ องกั นการทุจริ ต
การเมืองของพรรคการเมืองทีได้ ในแต่ละโครงการทีพรรคการเมืองได้ หาเสี ยงไว้ ก ั บประชาชน
แสดงไว้ ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ ที 3 “สกัดกั นการทุจริ ตเชิ งนโยบาย”
การทุจริ ตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็ นปั ญหาทีพบมากขึ นในปั จจุบ ั น ก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อการ
พั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ งจากผลการวิจ ั ยทีผ่านมาพบว่าการทุจริ ตเชิ งนโยบายมั กเกิด
จากการใช้ ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั งแต่ข ั นตอนการกํ าหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้ อ ํ านาจอย่างไม่โปร่ งใส ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตระยะที3 จึงได้
กํ าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกั ดกั นการทุจริ ตเชิงนโยบาย” ซึ งเป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งป้ องกั นการทุจริ ตตลอด
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กระบวนการนโยบาย ผ่านการกํ าหนดมาตรการกลไก เสริ มสร้างธรรมาภิบาลตั งแต่เริ มขั นก่อตั วนโยบาย(Policy
Formation) ขั นการกําหนดนโยบาย(Policy Formulation) ขั นตั ดสิ นใจนโยบาย(Policy Decision) ขั นการนํา
นโยบายไปปฏิบ ั ติ (Policy Implementation) ขั นการประเมินนโยบาย(Policy Evaluation) และขั นป้ อนข้ อมูลกลั บ
(Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ ที 3 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 3 สกัดกั นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริ มในการสกั ด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสี ยงของพรรคการเมือง
กั นการทุจริ ตเชิ งนโยบายบน
1.2 การพั ฒนากระบวนการฉั นทามติในการก่อตั วนโยบาย
ฐานธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ ข ้ อมูลข่าวสารทีเกี ยวข้ องกับนโยบาย
1.4 พั ฒนากรอบชี นําการกําหนดนโยบายตามหลั กธรรมาภิบาล
1.5 พั ฒนาเกณฑ์ ชี วั ดความเสี ยงของนโยบายPolicy Risk Indicator (PRI)
1.6 พั ฒนาแนวปฏิบ ั ติในการยอมรับนโยบายทีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิ เคราะห์ความเสี ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริ มสร้ างความโปร่ งใสในกระบวนการพิจารณาร่ างกฎหมาย
ทีเกี ยวข้ อง
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ํ ารงตํ าแหน่ ง
ทางการเมืองเกียวกับการทุจริ ตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีทีมีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม หรื อเป็ น
ความผิดในทางบริ หาร
1.11 การสร้ างกลไกการตรวจสอบการใช้อ ํานาจของฝ่ ายบริ หาร
1.12 พั ฒนานวั ตกรรมเพือเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการนํ านโยบาย
ไปสู่ การปฏิบั ติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้ อนการ - บูรณาการและประมวลผลข้ อมูลเพือการรายงานนโยบาย
สกั ดกั นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพั ฒนานวั ตกรรมสําหรับ - การพั ฒนานวั ตกรรมสําหรับการส่ งเสริ มภาคธุรกิจเอกชน สื อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้ เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบั ติ
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4. ส่ งเสริ มให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริ ตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ น

4.1 ศึกษา วิ เคราะห์ เพือสร้ างองค์ความรู ้ ในการตรวจสอบการทุจริ ต
เชิ งนโยบายขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น
4.2 เผยแพร่ องค์ความรู ้ในการดํ าเนิ นนโยบายอย่างโปร่ งใส
และไร้การทุจริ ตให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ น

ยุทธศาสตร์ ที 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริ ตเชิ งรุ ก”
ยุทธศาสตร์ นี มุ่งเน้นการพั ฒนากลไกและกระบวนงานด้ านการป้ องกันการทุจริ ตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึ น เพือลดโอกาสการทุจริ ตหรื อทํ าให้การทุจริ ตเกิดยากขึ นหรื อไม่เิดกขึ น
โดยอาศั ยทั งการกํ าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริ หาร และกลไกอืน ๆ ตลอดจนเสริ มสร้ างการ
ปฏิบ ั ติงาน
ของหน่วยงานทั งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ งขึ น
ยุทธศาสตร์ ที 4 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริ ตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ มประสิ ทธิภาพระบบงาน 1.1 พั ฒนามาตรการเชิงรุ กทีสามารถแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตในแต่ละระดั บ
ป้ องกั นการทุจริ ต
1.2 พั ฒนาระบบการทํ างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ ามา
มีส่วนร่ วมกับระบบการป้ องกั นการทุจริ ต
1.4 ยกระดั บกลไกการกํ ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้ องกั น
การทุจริ ต
2. สร้ างกลไกการป้ องกันเพือ 2.1 สร้างกลไกป้ องกั นเพือยั บยั งการทุจริ ต
ยั บยั งการทุจริ ต
2.2 นํ าข้ อเสนอแนะจากกลไกป้ องกันเพือยั บยั งการทุจริ ตสู่ การปฏิบ ั ติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนํ าข้ อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบ ั ติ
3. พั ฒนานวั ตกรรมและ
3.1 พั ฒนานวั ตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริ หารงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศเพือลด สาธารณะ เพือลดขั นตอน หรื อกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้ าหน้าทีรัฐ
ปั ญหาการทุจริ ต
3.2 พั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรี ยนรู ้ และหาข้ อมูลเกี ยวกั บการป้ องกั น
การทุจริ ต (กํ าหนดเรื องทีประชาชนให้ความสนใจ)
4. พั ฒนารู ปแบบการสื อสาร
4.1 พั ฒนาและยกระดั บรู ปแบบการสื อสารสาธารณะเพือปรับเปลียน
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สาธารณะเชิงสร้ างสรรค์ เพือ
ปรับเปลียนพฤติกรรม

พฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดต่อสื อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพือการปรับเปลียนพฤติกรรม
5. การพั ฒนา วิ เคราะห์และ
5.1 พั ฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส
บูรณาการระบบการประเมิน
ในการดํ าเนินงานของหน่วยงาน
ด้ านคุณธรรมและความโปร่ งใส 5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดํ าเนินงานของหน่วยงาน ในการดํ าเนินงานของหน่วยงาน
เพือเชือมโยงกั บแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดั ชนีการรับรู ้
การทุจริ ตของประเทศไทย
6. สนั บสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่ งเสริ มการดํ าเนินงานตามหลั กบรรษั ทภิบาล
ดํ าเนินการตามหลั ก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็ นตั วอย่างองค์กรภาคเอกชนทีปฏิ บติั ตาม
บรรษั ทภิบาล
หลั กธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกั บภาคเอกชนทีมีส่วนเกียวข้ องกับการทุจริ ต
อย่างเด็ดขาดและรุ นแรง
7. พั ฒนาสมรรถนะและ
7.1 พั ฒนาและยกระดั บการพั ฒนาบุคลากรด้านงานป้ องกั นและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ ปราบปรามการทุจริ ต ให้มีความเป็ นมืออาชีพและเป็ นไปตาม
บุคลากรด้ านการป้ องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริ ต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู ้เชิงสร้ างสรรค์ สําหรับการป้ องกั น
การทุจริ ต
8. การพั ฒนาระบบและส่ งเสริ ม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบั ติเชิ งป้ องกั นเพือต่อต้ านการทุจริ ต
การดํ าเนิ นการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมสําหรับเจ้ าหน้าทีของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้ วยการ
การป้ องกั นการทุจริ ต
ต่อต้ านการทุจริ ต ค.ศ. 2003
8.3 สร้างแนวทางการป้ องกั นการจั ดซื อจั ดจ้ างและการจั ดการคลั งของรัฐ
(UnitedNations Convention
8.4 การรวบรวม การแลกเปลียน การวิเคราะห์ข ้ อมูลข่าวสารเกี ยวกั บ
against Corruption : UNCAC) การทุจริ ต

ยุทธศาสตร์ ที 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ต”
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ตเป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้น
การปรับปรุ งและพั ฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริ ตทั งระบบให้สามารถดํ านิเ นการ
ได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริ ตดั งกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิประสิ ทธิ
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ภาพในการตราเป็ นกฎหมาย (Legislation) การบั งคั บใช้กฎหมาย(Enforcement) การตั ดสิ นคดีและลงโทษผู ้ กระทํ า
ผิด (Judiciary) การบูรณาการร่ วมกั นของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต และจะมีการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสารทีทั นสมั ยในการพั ฒนากลไกการดํ าเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึ น ซึ ง
ยุทธศาสตร์ นี จะทํ าให้การปราบปรามการทุจริ ตเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึ น คดีการทุจริ ตะจ
ถูกดํ าเนินการอย่างรวดเร็ ว และผู ้ กระทํ าการทุจริ ตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิ ดความตระหนั กและ
เกรงกลั วทีจะกระทํ าการทุจริ ต อั นจะส่ งผลให้คดีการทุจริ ตมีอ ั ตราลดลงได้ในทีสุ ด
ยุทธศาสตร์ ที 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุ งระบบรับเรื อง
1.1 การปรับปรุ งระบบการรับเรื องร้องเรี ยนของหน่วยงานต่อต้ าน
ร้ องเรี ยนการทุจริ ตให้มี
การทุจริ ตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ ว เข้าถึงได้ โดยง่าย
ประสิ ทธิ ภาพ
1.2 การสร้ างความเชือมั นและความไว้ วางใจต่อระบบการรับเรื อง
ร้ องเรี ยน
2. ปรับปรุ งการตรวจสอบ
2.1 การพั ฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลือนไหวและความ
ความถูกต้ องของทรัพย์สินและหนี สิ น รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้ อ งของทรัพย์ สินและหนี สิ น ทรัพย์สินคืนจากการทุจริ ต
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้ าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี สิ นให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริ ต
3. ปรับปรุ งกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุ งกระบวนการปราบปรามการทุจริ ตให้มีความรวดเร็ ว
พั ฒนากลไกพิเศษในการ
ยิ งขึ น
ปราบปรามการทุจริ ตทีมี
3.2 การสร้ างมาตรฐานการดํ าเนินการปราบปรามการทุจริ ต
ความรวดเร็ วและมี
3.3 การพั ฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริ ต
ประสิ ทธิ ภาพ
3.4 การเพิ มบทบาทในการปราบปรามการทุจริ ตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้ นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบั งคั บใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรื อปรับปรุ งกฎหมายให้เท่าทั นต่อพลวั ตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริ ต
ทุจริ ตให้เท่าทั นต่อพลวั ตของ 4.2 การตรากฎหมายหรื อปรับปรุ งกฎหมายเพือสนั บสนุนให้หน่วยงาน
การทุจริ ตและสอดคล้ องกั บ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ตดํ าเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สนธิ สัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้ องกับสนธิ สัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุว ั ติการตามสนธิ สัญญา เพือให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
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5. บูรณาการข้ อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม
การทุจริ ต

6. การเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการ
คุ ้ มครองพยานและผู้ แจ้ งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้ าหน้าที
ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริ ต
7. พั ฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้ าหน้าทีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริ ต

การทุจริ ตให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบั งคั บใช้กฎหมายและดํ าเนินคดีตามระดั บความเสี ยหาย
ความเร่ งด่วน และสถิติการทุจริ ต
4.5 การบั งคั บใช้กฎหมายและดํ าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพืนทีของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบั งคั บใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรื อทางวินั ยในความผิดเกี ยวกั บ
การทุจริ ตหรื อจริ ยธรรมของเจ้าหน้าทีรัฐ
5.1 พั ฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริ ตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริ ต
5.2 จั ดตั งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริ ต
5.3 การประสานความร่ วมมือกั บองค์ กรสื อมวลชน สื อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุ รกิ จเอกชน เกียวกั บข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริ ต
6.1 การมีมาตรการในการคุ ้ มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
(Whistleblower) ทีมีความน่าเชือถือและสร้างความมั นใจแก่ผู ้ถูกคุ้มครอง
ได้
6.2 การมีมาตรการในการคุ ้ มครองเจ้ าหน้าทีผู ้ ปฏิบ ั ติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริ ต
6.3 การกําหนดรางวั ลหรื อสิ งจูงใจในการแจ้ งเบาะแสในคดี
7.1 การพั ฒนาองค์ความรู ้ ทั กษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู ้
ในเชิ งสหวิทยาการให้แก่ เจ้ าหน้าทีปราบปรามการทุจริ ต(Non-training)
7.2 การพั ฒนาเจ้ าหน้าทีปราบปรามการทุจริ ตให้มีความรู ้ ทั กษะ
และขีดความสามารถทีเป็ นมาตรฐานและเท่าทั นต่อพลวั ตของการทุจริ ต
(Training)
7.3 การแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลียน
เจ้ าหน้าทีปราบปรามการทุจริ ต
- การเปิ ดโปงการทุจริ ตอย่างสร้างสรรค์และพั ฒนาช่องทาง
ในการเผยแพร่ เปิ ดโปงการทุจริ ตทีเข้ าถึงการรับรู้ ของสาธารณชน
อย่างกว้ างขวาง

8. การเปิ ดโปงผู ้ กระทํ าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนั กถึงโทษของการกระทํ า
การทุจริ ตเมือคดีถึงทีสุ ด
9. การเพิ มประสิ ทธิภาพในการ - จั ดให้มีทรัพยากรทีเหมาะสมเพือรองรับการเพิ มขึ นของปริ มาณคดี
ดํ าเนินคดีทุจริ ตระหว่ างประเทศ ทุจริ ตระหว่างประเทศตามกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
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ยุทธศาสตร์ ที 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรั บรู ้ การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย”
เป็ นการกําหนดยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้ นการยกระดั บมาตรฐานด้านความโปร่ งใสและการจั ดการการยกระดั บ
ค่าดั ชนีการรับรู ้การทุจริ ตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิ เคราะห์ประเด็ นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
แต่ละแหล่งข้ อมูล และเร่ งรัด กํากั บ ติดตามให้หน่วยงานทีเกียวข้องปฏิบั ติหรื อปรับปรุ งการทํ างาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทํ างานร่ วมกั นระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดํ าเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ ที 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดั งนี
ยุทธศาสตร์ ที 6 “ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู ้ การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกํากั บติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดั บดั ชนีการรับรู ้
แต่ละแหล่งข้ อมูลทีใช้ สําหรับการจั ดอั นดั บดั ชนีการรับรู ้การทุจริ ต(CPI)
การทุจริ ต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานทีเกี ยวข้ องเพือยกระดั บดั ชนีการรับรู ้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริ ตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่ งรัด และกํากั บ ติดตามการดํ าเนินการยกระดั บดั ชนีการรับรู้
การทุจริ ตของประเทศ (CPI)
1.4 การจั ดการการรับรู ้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้ าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชือมโยงเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ชาติว่ าด้วย
ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วย
การป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที 3 (ยุทธศาสตร์ ที 1 การป้ องกั นและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ ที 5) เพือยกระดั บดั ชนีการรับรู ้การทุจริ ต(CPI) ของ
การทุจริ ตเพือยกระดั บดั ชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริ ต (Corruption 2.2 กํ ากับ ติดตาม และประเมินผลการดํ าเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
นโยบายรั ฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทีแถลงต่ อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
ตามทีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา ได้ แถลงนโยบายต่อสภานิติบ ั ญญั ติแห่งชาติ
เมือวั นศุก ร์ ที 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน
ด้ านที 10 การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาลและการป้ องกั นและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็ นระบบทีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้ วยบุคลากร งบประมาณ
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และอํ านาจตามตั วบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอั นกว้ างขวางของเจ้ าหน้าทีซึ งสามารถให้คุณให้โทษให้ความ
สะดวก หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการทํ ามาหากินและการดํ ารงชีวิตได้ แต่น่าเสี ยดายว่าในเวลาทีผ่านมา ระบบราชการ
และเจ้ าหน้าทีบางส่ วนกลายเป็ นสาเหตุหนึงของความขั ดแย้ งในสังคม ตั งแต่ระดั บท้ องถิ นจนถึงระดั บประเทศ เป็ น
อุปสรรคต่อการพั ฒนาประเทศเพราะติดขั ดทีกฎระเบียบนานาประการซึ งมีมาแต่อดีตและยั งมิได้ แก้ ไขให้ท ั น
กระแสความเปลียนแปลงของโลก ทั งยั งไม่อาจใช้กลไกเพิ มศั กยภาพในการแข่งขั นกับนานาประเทศ เช่น เสี ย
ค่าใช้จ่ายสู ง ใช้ เวลามาก มีการขออนุญาตซํ าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบทีไม่จํ าเป็ นจนเป็ นภาระแก่ ประชาชน บางครั ง
มีการปล่อยปละละเลยสลั บกั บการเข้มงวดกวดขั น จั ดระเบียบแบบไฟไหม้ ฟาง มีการทุจริ ตคอร์ รัปชั น สร้างความ
ไม่เป็ นธรรมและเหลือมลํ าในสังคม ไม่จูงใจให้น ั กลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดั งทีปรากฏในผลการ
สํารวจหรื อรายงานประจํ าปี ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี ยวกั บการจั ดอั นดั บความน่าเชือถือและความ
สะดวกหรื อยากง่ายในการทํ าธุ รกิ จในประเทศไทยมาแล้ ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดั งนี
10.1 ปรับปรุ งระบบราชการในด้ านองค์กรหรื อหน่วยงานภาครัฐทั งในระดั บประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ น
ทบทวนการจั ดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐทีมีอ ํ านาจหน้าทีซํ าซ้อนหรื อลั กลั นกั นหรื อมีเส้นทาง
การปฏิบ ัติงานทียืดยาว ปรับปรุ งวิ ธีปฏิบั ติราชการให้ท ั นสมั ย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร
่ งใส
ชั ดเจน สามารถบริก ารประชาชนได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนจั ดระบบอั ตรากํ าลั งและปรับปรุ งค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็ นธรรม ยึดหลั กการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี การบริ หารจั ดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้ องการของประชาชนในฐานะทีเป็ นศูนย์กลาง และการอํ านวยความสะดวกแก่
ผู ้ ใช้บริ การเพือสร้ างความเชือมั นวางใจระบบราชการ ลดต้ นทุนดํ าเนิ นการของภาคธุ รกิจ เพิ มศั กยภาพในการ
แข่งขั นกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐทีมีประสิ ทธิ ภาพไว้ ในระบบราชการ โดยจะดํ าเนินการ
ตั งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลํ าดั บความจํ าเป็ น และตามทีกฎหมายเอื อให้สามารถดํ าเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอํ านาจเพือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะได้ โดยรวดเร็ ว ประหยั ด
และสะดวก ทั งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู ้ รับผิดชอบทีชั ดเจน ขั นตอนทีแน่นอน ระยะเวลาดํ าเนินการ
ทีรวดเร็ ว และระบบอุทธรณ์ทีเป็ นธรรม โปร่ งใส มิให้เจ้ าหน้าทีหลีกเลียง ประวิงเวลา หรื อใช้ อ ํ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้ เกิดการทุจริ ต การสู ญเสี ยโอกาสหรื อสร้างความเสี ยหายแก่ ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุ งหน่ วยงานให้บริ การด้านการทํ าธุ รกิจ การลงทุน และด้ านบริ การสาธารณะใน
ชีวิตประจํ าวั นเป็ นสําคั ญ
10.3 ยกระดั บสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้บริ การเชิงรุก
ทั งในรู ปแบบการเพิ มศู นย์ รับเรื องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจั งหวั ดโดยไม่ต ้ องเดินทางเข้ามายั งส่ วนก
ลาง
ศูน ย์ บริ การสาธารณะแบบครบวงจรทีครอบคลุมการให้บริ การหลากหลายซึ งจะจั ดตั งตามทีชุมชนต่างๆ เพือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริ การได้ โดยสะดวก การให้บริ การถึงตั วบุคคลผ่านระบบศูนย์บริ การ
ร่ วมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทีสมบูรณ์แบบ พั ฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีการสร้างนวั ตกรรมในการทํ างานอย่างประหยั ด มีประสิทธิ ภาพ และมีระบบบูรณาการ

22
10.4 เสริ มสร้ างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้ ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกั น
การแทรกแซงจากนั กการเมือง และส่งเสริ มให้มีการนํ าระบบพิท ั กษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริ หารงานบุคคลของ
เจ้ าหน้าทีฝ่ ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศั กดิ ศรี
ของความเป็ นข้าราชการและความซือสัตย์ สุจริ ต ควบคู่กับการบริ หารจั ดการภาครัฐทีมีประสิ ทธิภาพเพือป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าทีของรัฐทุกระดั บอย่างเคร่ งครัด ยกเลิกหรื อแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบั งคั บต่างๆ ทีไม่จ ํ าเป็ น สร้างภาระแก่ ประชาชนเกิ นควร หรื อเปิ ดช่องโอกาสการทุจริ ต เช่น
ระเบียบการจั ดซื อจั ดจ้ าง การอนุญาต อนุม ั ติ และการขอรับบริ การจากรัฐ ซึ งมีข ั นตอนยืดยาว ใช้ เวลานานาซ้
ซํ อน
และเสี ยค่าใช้จ่ายทั งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุ งและจัดให้มีกฎหมายเพือให้ครอบคลุมการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ท ั บซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่ าเรื องนี เป็ นวาระสําคั ญเร่ งด่วนแห่งชาติและเป็ น
เรื องทีต้ องแทรกอยู่ในการปฏิ รูปทุกรู ปด้ านทั งจะเร่ งรัดการดํ าเนิ นการต่อผู้กระทํ าการทุจริ ตละประพฤติ
แ
มิชอบทั งในด้ านวิน ั ยและคดี รวมทั งให้ผู ้ บริ การมีโอกาสประเมินระดั บความน่าเชือถือของหน่วยงานของรัฐ แล
ะ
เปิ ดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั งจะนํ ากรณีศึกษาทีเคยเป็ นปั ญหา เช่น การจั ดซื อจั ดจ้ าง การร่ วมทุน กา
รใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิ บ ั ติหรื อละเว้ นการปฏิ บติั โดยมิชอบ การใช้ ดุลยพินิจของเจ้ าหน้าที การมีผลประโยชน์ข ั ดแย้ ง
หรื อทั บซ้อน ซึ งได้มีค ํ าวินิจฉัยขององค์ กรต่างๆ เป็ นบรรทั ดฐานแล้วมาเป็ นบทเรี ยนให้ความรู ้แก่เจ้ าหน้าของรั
ที ฐ
และประมวลเป็ นกฎระเบียบหรื อคู่มือในการปฏิบั ติราชการ
10.7 ส่ งเสริ มและสนั บสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครื อข่ายต่างๆทีจั ดตั งขึ นเพือสอดส่ อง
เฝ้ าระวั ง ตรวจสอบเจ้ าหน้าทีของรัฐหรื อต่อต้ านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ทั งจะวางมาตรการคุ ้ มครองพยาน
และผู ้เกียวข้ องเพือให้การดํ าเนินคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบเป็ นไปอย่างมรประสิ ทธิ ภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง
หรื อขัดขวาง
นโยบายรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )
ตามทีนายธี ระเกี ยรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ ารับตํ าแหน่ งอย่างเป็ น
ทางการ เมือวั นอั งคารที20 ธันวาคม 2559 ได้ มอบนโยบายด้ านการต่อต้ านการทุจริ ต ดั งนี
นายธี ระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ ประกาศว่ า กระทรวงศึกษาธิ การ ในยุคนี จะเน้นเรื องความโปร่ งใส และ
Anti-Corruption ซึ งจะเป็ นยุคทีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่ งใสทีสุ ดในประวั ติศาสตร์ จะไม่มีใต้ โต๊ะ
หลังโต๊ะ หลั งบ้าน ตามนํ าใดๆ ทั งสิ น และยืนยั นว่ าไม่มีการนําชื อหรื
อทีมงานทั งสามท่าน(นายธี ระเกียรติ เจริ ญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุ รเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนั ดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้ างเพือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั งสิ น
สิ งทีสําคั ญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้ องการสร้างเด็กให้โตขึ นมาเกลียดการโกง หรื อเติบโตขึ นมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝั งการไม่โกงไว้ ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิ ธีการเดียว ก็
คือให้เกลียดการโกง และจะได้ ไม่ท ํ า
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คําสั ง คสช. ที 69/2557 เรืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
(1) ให้ทุก ส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กํ าหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้ องกั นและแก้ไขปั ญหา
การทุจริ ตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน และการตรวจสอบเฝ้ าระวั ง เพือสกัด
กั นมิให้เกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบได้
(2) ในกรณี การจั ดซื อจั ดจ้ างของส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หั วหน้าส่ วนราชการและหั วหน้
า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีในการควบคุม กํ ากั บดูแล การดํ าเนินงาน ให้เป็ นไปตามบทบั ญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่ งครัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต สํ านักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ :
สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิ ต ผู ้เรี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานร่ วมสื บสานเอกลั กษณ์ และ
วั ฒนธรรมท้ องถิ นโดยครู และบุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริ หารจั ดการทีประทั บใจ
พันธกิจ :
1. เสริ มสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. พั ฒนาคุณภาพการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ให้ประชากรวั ยเรี ยนทุกคนได้ รับการศึกษาทีมีคุณภาพ
3. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ฟื นฟู อนุรักษ์ สื บสานเอกลั กษณ์และวั ฒนธรรมท้ องถิ น
4. พั ฒนาครู และบุคลากรอย่างต่อเนือง
5. พั ฒนาระบบบริ หารจั ดการเขตพื นทีและสถานศึ กษา
6. พั ฒนาคุณภาพสถานศึ กษาอย่างต่อเนือง
เป้าประสงค์ :
1. ประชากรวั ยเรี ยนทุกคนได้รับการศึ กษาขั นพื นฐานอย่างทั วถึงและเสมอภาค
2. ผู ้ เรี ยนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึ กษาเป็ น “คนดี มี ความรู ้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเป็ นสุ ข”
3. ผู ้ เรี ยนมีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักถินฐาน เห็นคุณค่า ร่ วมสื บสานและอนุรักษ์ว ั ฒนธรรมท้ องถิ น
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถ และทั กษะตามมาตรฐานวิ ชาชีพ
5. สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน
6. ผู ้ รับบริ การมีความพึงพอใจ
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7. สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิ ตทีมีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรี ยน
8. สถานศึกษาได้ รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาจาก สมศ.
ตัวชีวัดเชิ งยุทธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดั บคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนินงานของสํานั กงานเขตพื นที
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 85
2. ร้ อยละของผู ้ เข้ าร่ วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลั กดั นให้เกิ ดสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริ ต
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (เชิ งปริ มาณ)
3. ร้ อยละของผู ้ เข้ าร่ วม โครงการ/กิจกรรมสร้ างความตระหนั กรู ้ในการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตมี
ค่านิยมร่ วมต้ านทุจริ ตมีจิตสํานึ กสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่ วนรวม ร้อยละ 80 (เชิ งคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ ที 1 : สร้ างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริ ต
การดํ าเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ที 1 มีเป้ าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคั ญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ให้เกิ ดภาวะทีไม่ทนต่อการทุจริ ตโดยเริ มตั งแต่การป้ องกันและการสร้างสังคมด้ วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดั บช่วงวั ยตั งแต่ปฐมวั ย เพือสร้ างวั ฒนธรรมต่อต้ านการทุจริ ต และปลูกฝั งความพอเพียง
มีวิน ั ย ซื อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นการดํ าเนินการผ่านสถาบั นหรื อกลุ่มตั วแทนทีทํ าหน้าทีในการกล่อมเกลาทางสังคม
ให้มีความเป็ นพลเมืองทีดี ทีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละเพือส่ วนรวม และเสริ มสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมทีไม่ยอมรับและต่อต้ านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ การดํ าเนินการจะกํ าหนดกลยุทธ์ แนวทาง
การดํ าเนิ นการตามกลยุทธ์และตั วชี วั ดความสําเร็ จเพือให้ทุกส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร
นํ าไปกํ าหนดเป็ นแผนงานโครงการของส่ วนราชการต่อไป
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดั บมี
จิ ตสํานึ กและ
พฤติกรรมที สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตั วและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริ หารงานด้ วยความ
ซื อสัตย์ สุจริ ต
และกํ าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการ
ด่าเนิ นงาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

1. การประกาศ
1. ร้อยละของความ
เจตนารมณ์/กําหนด
สําเร็ จในการปฏิบ ั ติงาน
นโยบาย
ตามแนวทางปฏิบ ัติ
- การประกาศเจตจํานง
การบริ หารงานด้ วย
ความซื อสัตย์ สุจริ ต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ

งบประมาณ
(บาท)

5,000
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ตนเป็ นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริ ยธรรม
สู่การเป็ นบุคคล
ต้ นแบบ

โปร่ งใสในการ
ดําเนิ นงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบ ัติ
เกียวกั บการให้และรับ
ของขวั ญ เพือให้
บุคลากร ถือปฏิบ ั ติให้
เป็ นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ใน
การส่ งเสริ มการ
ต่อต้ าน
การทุจริ ต
2. สร้างจิตสํานึ กทีตั ว 2. ปลูกฝังและสร้าง
บุคคลให้ตระหนักรู ้ จิ ตสํานึ กและค่านิ ยม
ถึงปัญหาและ
การต่อต้ านและไม่ทน
ผลกระทบ
ต่อการทุจริ ต
ของการทุจริ ต ให้
- จัดเสวนา "เขตสุจริ ต
ดํ ารงตนอย่างมี
ไม่คิดคอร์ รัปชั น"
ศั กดิ ศรี และมี
เกียรติภูมิ
3. ปรับฐานความคิด 3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตั ว ผลประโยชน์ส่วนตั ว
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ส่วนรวม
ดํ าเนิ นงาน
- การประชุมเชิง
ปฏิบ ั ติการ "การกระท่า
ทีถือเป็ นเรื อง
ผลประโยชน์ท ั บซ้อน"

2. ร้อยละของจํ านวน
บุคลากรผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู ้ และได้ รับ
การปลูกฝั งให้มีท ัศนคติ
และค่านิ ยมที ไม่ยอมรับ
การทุจริ ต

55,000

3. ร้อยละของจํ านวน
บุคลากรเป้ าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบ ั ติหน้าทีให้
เป็ นไปตามแนวทาง
เรื องผลประโยชน์ท ั บ
ซ้อน

75,000

26
ยุทธศาสตร์ ที 4 : พั ฒนาระบบป้ องกั นการทุจริ ตเชิ งรุ ก
ยุทธศาสตร์ นี มุ่งเน้นการพั ฒนากลไกและกระบวนงานด้ านการป้ องกันการทุจริ ตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ น เพือลดโอกาสการทุจริ ตหรื อทํ าให้การทุจริ ตเกิดยากขึ นหรื อไม่เกิดขึ น
โดยอาศั ยทั งการกํ าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริ หาร และกลไกอืน ๆ ตลอดจนเสริ มสร้ างการ
ปฏิบ ั ติงานของหน่ วยงานทั งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ งขึ น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.สํานักงานเขตพื นที
การศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสใน
การดํ าเนิ นงาน
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
หรื อสูงกว่าเป้ าหมาย
เพื อผลักดั นให้ดั ชนี
ภาพลั กษณ์คอร์รัป
ชั น(CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ ม
สูงขึ น

1. พั ฒนาและ
ยกระดั บการทํางาน
ให้สอดคล้ องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสใน
การดํ าเนิ นงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ
(ITA)

โครงการ/กิจกรรม

1. พั ฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการ
ดําเนิ นงาน
- การเข้ ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใส
การดํ าเนิ นงานของ
สํานักงานเขตพื นที
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรี ยม
ความพร้อมการตอบ
แบบสํารวจหลั กฐาน
เชิงประจักษ์
ประจํ าปี 2561
- การประชุมชี แจงให้
ปฏิบ ั ติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสฯ
2. ขั บเคลือนนโยบาย 2. การจัดทํ า
และยุทธศาสตร์ด้าน แผนปฏิบ ั ติการป้ องกัน
การป้ องกั นและ
และปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริ ต ทุจริ ตของสํานักงาน
และประพฤติมิชอบ เขตพื นที การศึกษา
สู่การปฏิบ ั ติ
ประจํ าปี 2561

ตัวชีวัด

งบประมาณ
(บาท)

1. ค่าคะแนนเฉลีย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสของ
สํานักงานเขตพื นที
การศึกษา (ITA)

45,000

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบ ั ติการป้ องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริ ต ประจํ าปี 2561

-
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2. เสริ มสร้าง
ภาพลั กษณ์ทีดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชือมั นใน
กระบวนการท่างาน
ด้ านการป้ องกั น
และปราบปรามการ
ทุจริ ต

3. สร้างการรับรู ้
เกียวกั บบทบาท
หน้าที และการ
ดํ าเนิ นงาน ในด้ าน
การส่ งเสริ ม
จริ ยธรรม และ
ต่อต้ านการทุจริ ต

3. สร้างสื อ
ประชาสัมพั นธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื อให้เข้ าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ ้ น
ให้ประชาชนรู ้สึกร่วม
เป็ นส่ วนหนึ งในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต
- สื อประชาสัมพั นธ์
รณรงค์ ต่อต้ านการ
ทุจริ ต
- โรลอั พ ขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใต้ หัวข้ อ
“สพท.ยุคใหม่
โปร่ งใส ไร้ทุจริ ต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ กเกอร์
ประชาสัมพั นธ์
ช่องทางการร้องเรี ยน
- คู่มือป้ องกั น
ผลประโยชน์ท ั บซ้อน
(กรณี ศึกษาที อาจ
เกิดขึ น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจ่าปี 2561

3. จํานวนรู ปแบบ
การประชาสัมพั นธ์
ในด้ านการต่อต้ านการ
ทุจริ ต เพื อสร้างการรับรู ้

50,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํ านักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชีวัด

1. กิจกรรมการประกาศ
ร้อยละ 80 ของ
เจตจํานงการบริ หารงานด้ วย บุคลากรสามารพ
ความซื อสัตย์ สุจริ ต กํ าหนด ปฏิบ ั ติงานตาม
แนวทางปฏิบ ั ตไิ ด้
นโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่ งใส
ในการดํ าเนินงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรทุกระดั บมี
จิ ตสํานึ กและ
พฤติกรรมที
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตั วและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ปฏิบ ั ติตนตาม
ประกาศเจตจําน
การบริ หารงานด้ วย
ความซื อสัตย์ สุจริ ต

5,000

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

ผู ้ รับผิดชอบ
กลุ ่มทีเกียวข้ อง
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ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชีวัด

2. กิจกรรมการเสวนา
ร้อยละ 80 ของ
"เขตสุจริ ต ไม่คิดคอร์ รัปชั น" จํานวนบุคลากร
ผู ้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู ้
และได้ รับ
การปลูกฝั งให้มี
ทั ศนคติและค่านิ ยม
ทีไม่ยอมรับการ
ทุจริ ต
3. กิจกรรมประชุมเชิง
ร้อยละ 80 ของ
ปฏิบ ั ติการการกระทํ าที ถือเป็ น จํานวนบุคลากร
เรื องผลประโยชน์ท ั บซ้อน ทีเข้ าร่ วมการ
ประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบ ั ติหน้าที
ให้เป็ นไปตาม
แนวทางเรื อง
ผลประโยชน์
ทั บซ้อน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรมีสํานึ กที
ตระหนักรู ้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบ
ของการทุจริ ต ให้
ดํ ารงตนอย่างมี
ศั กดิ ศรี และมี
เกียรติภูมิ

55,000

กลุ ่มทีเกียวข้ อง

บุคลากรทุกระดั บ
มีจิตสํานึ กและ
พฤติกรรมที
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็ นพลเมืองดี

75,000

กลุ ่มทีเกียวข้ อง

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู ้ รับผิดชอบ

30
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

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

ผู ้ รับผิดชอบ

มีคุณธรรม
จริ ยธรรม สู่การ
เป็ นบุคคลต้ นแบบ
4. กิจกรรมรณรงค์ ผ่านสื อ
ประชาสัมพั นธ์ต่อต้ านการ
ทุจริ ต

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรร่ วม
รณรงค์ ผ่านสื อ
ประชาสัมพั นธ์ร
ต่อต้ านการ
ทุจริ ต เพื อสร้างการ
รับรู ้
5. กิจกรรมประชุมชี แจงการ คะแนนเฉลียร้อย
ปฏิบ ั ติตามแนวทางการ
ละของการประเมิน
ประเมินคุณธรรมและความ คุณธรรมและความ
โปร่ งใสของสํานักงานเขต โปร่ งใสของ
พื นทีการศึกษา (ITA)
สํานักงานเขตพื นที
ประจํ าปี 2561
การศึกษา (ITA)
ร้อยละ 90

บุคลากรมีการรับรู ้
เกียวกั บบทบาท
หน้าที และการ
ดํ าเนิ นงานในด้ าน
การส่ งเสริ ม
จริ ยธรรม และ
ต่อต้ านการทุจริ ต
สํานักงานเขตพื นที
การศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใส
ในการดํ าเนิ นงาน
เป็ นไปตาม
เป้ าหมายเพิ มสูงขึ น

50,000

กลุ ่มทีเกียวข้ อง

45,000

กลุ ่มทีเกียวข้ อง
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํ านักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ ชาติ
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ ที 1
สร้างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที 4
พั ฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิงรุ ก

โครงการ/กิจกรรม
1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดํ าเนินงาน
2.กิจกรรมเสวนา "เขตสุ จริ ต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
3.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบ ั ติการ "การกระทําทีถือเป็ นเรื องผลประโยชน์ท ั บซ้อน"
4.กิจกรรมประชุมชี แจงการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
สํานั กงานเขตพื นที (ITA) ประจํ าปี 2561
5.กิจกรรมรณรงค์ผ่านสือประชาสัมพั นธ์ต่อต้านการทุจริ ต
รวมทั งสิ น

งบประมาณ

ผู ้ รับผิดชอบ

5,000

ทุกกลุ่ม

55,000
75,000
45,000

ทุกกลุ่ม
ทุกกลุ่ม
ทุกกลุ่ม

50,000
230,000

ทุกกลุ่ม
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ผู้ เสนอแผนปฏิบ ั ติการ……………………………….
(นายเสน่ห์ หมายจากกลาง)
ตํ าแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ผู้ เห็นชอบแผนปฏิบ ั ติการ…………………………………………..
(นายพิสิษฐ์ ชดกิ ง)
ตํ าแหน่ง ผู้ อ ํานวยการสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต1

ผู้ อนุม ั ติแผนปฏิบติั การ (สพฐ.)………………………………………………
(.........................................)
ตํ าแหน่ง ...............................................
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

