รายงานการกํา กั บ ติ ด ตาม
การดํา เนิ น การปองกั น การทุ จ ริ ต
ประจํา ป รอบ 6 เดื อ น
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ กษามั ธ ยมศึ กษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระ นอง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คานา
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ด าเนิ น การภายใต้ โ ครงการเสริม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) โดยเป็ นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ แนวทางหลั ก
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต
บทวิเคราะห์ สถานการณ์ทุจริ ต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน
และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จนสาเร็จ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
ปั จ จุ บั น ทุ กภาคส่ วนในสั งคมมี ความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่
104 ของโลก จากจ านวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ ว โลก แสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศไทยยั งมี การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั น
อยู่ ในระดั บสู ง และสมควรได้ รั บการแก้ไขอย่ างเร่ งด่วน ซึ่งแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กาหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่ วนแบบบูรณา
การและปฏิรู ป กระบวนการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกาหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
สู งกว่ าร้ อ ยละ 50” โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อสร้างสั งคมที่ มีพ ฤติกรรมร่ ว มต้า นการทุจริ ตในวงกว้ าง และมี ปัจจั ย
ความส าเร็ จ ในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คม และส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกาลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่
สั งคมที่ มี ค่านิ ย มร่ ว มต้ านทุ จ ริ ต และมี วัตถุ ประสงค์ ที่ส าคัญอี กประการหนึ่ ง คือ สร้า งนวั ตกรรมในการต่อ ต้า น
การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจ ริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสาเร็จ คือ
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มีกระบวนการทางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยดาเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และส่ งเสริม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อมเกลาทางสั ง คม
เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดาเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้ องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จั ด ท าขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ถื อเป็ นแผนแม่ บทหลั ก ของการพัฒ นาประเทศ และเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ร่ ว มกั บ ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานได้ก าหนดแนวทางการจัด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ ยึดกรอบยุ ทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิช อบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 27 โรงเรียน นักเรียน จานวน
26,546 คน ครู จานวน 1,408 คน
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2565 มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ
รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
เป็นพลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (พหุ
ปัญญา)
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์ (strategy)
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากาหนด
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
ในระดับดีขึ้นไป
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1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.5. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.2 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
2.4 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
2.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากาหนด
3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์และการอ่านเขียน
3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป
3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินทางด้านทักษะ ภาษา การคิดและทักษะการใช้เทคโนโลยี
ตามที่สถานศึกษากาหนดในระดับดี
3.6 ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก”ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรืออานวยการเรียนรู้
3.7 ร้อยละของครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3.8 ร้อยละของครูที่สามารถเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.9 ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 ชม./ปี
3.10 ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 ร้อยละของผู้เรียนสามารถน้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท. ออนไลน์ (ITA Online) อยู่ในระดับ B
6.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. อยู่ในระดับดีมาก
6.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับดีมาก
6.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
6.5 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต
6.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง
2. ผู้เรียนมีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการแข่งขัน มีการเรียนรู้แบบบูรการ
สู่พหุปัญญา
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเป็นครูมืออาชีพยุคใหม่
6. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
"องค์กรมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปร่งใส ด้วยใจบริการ"
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวัล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสาเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ด้ วยระบบเวลาจริ ง (Real-time

system) และการประเมิ นมี ประสิ ทธิ ภาพ ลดภาระงาน

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งถือเป็น การดาเนิน การมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังถูกกาหนดเป็น ตัวชี้วัดตามมาตรการปรั บปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิ บัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัว ชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแ ลการทุจริ ต ในส่วนของการประเมิ น
การกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
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งบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให้ สู งขึ้ น ซึ่ งการวิ จั ย ดั งกล่ า วได้ สั ง เคราะห์ ประเด็ นการส ารวจของแต่ล ะแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ อ งค์ ก ร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจ ริ ต ทั้งที่มีลั กษณะการทุจ ริ ตทางตรงและการทุจริต ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้ อ มที่เกี่ยวข้องกั บ
การทุจ ริ ต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ ว ยงานในการนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
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2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัง งา ภูเ ก็ ต ระนอง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ค ะแนน 76.71 ซึ่ง ถือ ว่ ามี คุ ณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดาเนิ น งานอยู่ ใ น ระดั บ B (Good) โดย ตั ว ชี้วั ดที่ 1 การปฏิบั ติห น้ าที่ ได้ค ะแนนสู งสุ ด 89.22 คะแนน
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 65.84 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ผ่านมา (พ.ศ.2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลคะแนน ITA
70.95
72.35
81.48
82.30
78.79
76.71

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง

ผลต่างของคะแนน ITA
+ 1.40
+ 9.13
+ 0.82
- 3.51
- 2.08

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็ น รายตั ว ชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็ นของบุ คลากรและเจ้า หน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องการการทุจริต

คะแนน
89.22
75.90
86.51
79.97
80.33
89.90
81.42
79.48
65.84
68.75

ระดับ
Very Good
Good
Very Good
Good
Good
Very Good
Good
Good
Fair
Fair

หมายเหตุ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี แ ละเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะต้ อ งทบทวนนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน
ผ่ านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่ต้ องถูกต้องครบถ้ว นและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถส่ ง ค าติ ช มหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 แนวทางการปรับปรุงระบบการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่ ว ยงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ และการปฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ (5) การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสใ นหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การจั ด การ
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เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ต้ องด าเนิ นการเพื่ อป้ อ งกั น การทุ จ ริต ได้ แ ก่ เจตจ านงสุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
3) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ต้ อ งวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ด าเนิ น การทบทวนและจั ดทามาตรการภายในเพื่อป้ องกัน การทุจริต โดยกาหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้ นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ ริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้ก รอบแนวทางตามยุ ทธศาสตร์ ช าติว่ าด้ ว ยการป้อ งกั นและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบั ติการป้ องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ ก าหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน
ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสาคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“...บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ไม่ ร่ ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ” ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ครั้ ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่ งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการ
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โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และรัฐ ต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้หน่ว ยงานใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับ
เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐ ธรรมนูญได้ให้ ความส าคั ญต่อ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึ ดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่ นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุ ทธศาสตร์ช าติ (วิสัยทัศน์ป ระเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒ นาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสั ยทัศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพั ฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริ มสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศทุก ระดับ และรัก ษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
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(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อมแห่ ง ชาติและระบบบริห ารจัด การภัยพิ บัติ รักษาความมั่ นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุ มชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้นภายใต้
ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่ มมากขึ้ น อย่ างไรก็ ตาม ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้ อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริ ต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารลดจ านวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ผ ลและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ กาหนดเป้ าหมายการพัฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้ การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒ นาและเสริมสร้างกลไกที่ส ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริ ห ารจัด การการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โ ดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคี ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ องเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้ รับความคุ้มครอง
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ
ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32และ/
1 ใน 20
หรือได้
หรือได้
หรือได้
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า
กว่า 50
กว่า 57
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
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1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ใ นอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตให้เห็ นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ท าให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วั ฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล่ อหลอมให้ ป ระชาชนจะไม่ก ระทาการทุ จริ ตเนื่อ งจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสั ง คม และไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น กระท าการทุ จ ริ ต อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้ องบริหาร
ประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่ อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุม ชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พร้ อมทั้งสร้ างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และก าหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่อสั ตย์ ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรม นอกจากนี้ ต้อ งกาหนดให้ มีก ารลงโทษผู้ กระท าผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
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1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และ การปลู ก ฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ กระดั บ มุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตส านึ กความเป็ นพลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตน สิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระท าความผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่อการทุจ ริ ต และเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการต่อต้านการทุจริตทุ กรูปแบบ รวมถึงการส่ ง เสริมการสร้ างวัฒ นธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒ นธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น แบบอย่ า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสั งคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้ บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด้วย มีการพัฒ นายกระดับ การมีจ ริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองเพื่ อสร้างนัก การเมือ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครั ฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่ อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต เพื่ อให้ หน่ วยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการด าเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิดการทุจริ ต และการบูร ณาการติ ดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนินโครงการ
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5) ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้า หน้า ที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โ ปร่ งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ว ยวิ ธีป ฏิบั ติที่ ชัด เจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุง แก้ ไขกฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อลดการใช้ ดุล พินิ จของ
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ร้อยละของเด็กและ
ร้อยละ 50
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

(85 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)
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ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จานวนคดีทุจริต
รายหน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทา
การทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินคดี
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2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการท างานด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข้ า สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นกระบวนการท างาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโล ยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ น
และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การที่ ล่ า ช้า ของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตให้ มี ค วามรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทาความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็ วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทาระบบฐานข้อมูล
องค์ ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี การทุ จริ ตและผู้ เชี่ ยวชาญของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดาเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริต
ที่จาเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จานวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ
4
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
3
2
1
ของจานวนคดี ของจานวนคดี ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร์ นี้
ได้กาหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในสั งคมได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบรามการทุ จริ ต และมุ่ งเน้ นให้ เกิ ดการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลใน
ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ น การตั ด วงจรการทุ จ ริ ต ระหว่ า งนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และนั ก ธุ ร กิ จ ออกจากกั น ทั้ ง นี้
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบู รณ์ ” ผ่านการปรั บเปลี่ ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
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มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม และค่ า นิ ย มที่ ดี คื อ สั ง คมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั ง คมที่ เ ปี่ ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่อ ต้า นการทุจ ริ ต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริหารจัดการทุ กภาคส่ วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
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3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจั ดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เ กิด ภาวะที่ “ไม่ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทาหน้ าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ ายต่างมีข้อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ ว มกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
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ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารน าเจตจ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจ ริ ตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่ านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัว นโยบาย
(Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มุ่ งเน้ น การพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้ านการป้อ งกั นการทุจ ริต ของประเทศไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด
(Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ต และจะมีก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทั น สมั ยในการพัฒ นากลไกการดาเนิ นงานให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่ งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลง นโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากาหนดให้มี
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตว ร รษที่ 21 ตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญา ของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่ อเนื่องตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึง กาหนด
นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกาหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสถานศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (โรงเรียนสุจริต)
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย ยุ ทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ว นแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศ ทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ ช าติว่ า ด้ว ยการป้อ งกัน ปราบปรามการทุจ ริ ต
ระยะที่ 3 ยั งมีความสอดคล้ องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและธรรมาภิ บาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) คือ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 6 ด้ า นการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
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ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลู กจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการ และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
จานวน 59 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
จานวน 27 คน
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

1. ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ร้อยละ 50

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน
ITA

ร้อยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ร้อยละของบุคลากรใน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต
มีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวม
1.1 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม ร้อยละของบุคลากร
สร้างความตระหนักรู้ในการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ป้องกันการทุจริต และร่วมต้าน ค่านิยม มีความ
ทุจริต
ตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

งบประมาณ

75,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี และมีจติ
สาธารณะ
1.3 กิจกรรมเสริมสร้างการคิด ร้อยละของบุคลากร
แยกแยะระหว่าง
สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

ร้อยละ

85

กลุ่มอานวยการ

ร้อยละ

85

กลุ่มอานวยการ

2. ส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ

85

1.2 กิจกรรมสร้างจิตสานึก
จริยธรรม คุณธรรม และมี
จิตสาธารณะ

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตและ
มีจิตสานึก
สาธารณะ

15,000

กลุ่มอานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. การประเมิน ITA สานักงาน ค่าคะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมิน ITA
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2564
รวม

หน่วยนับ

จานวน

คะแนน

85

งบประมาณ

10,000

100,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอานวยการ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษาในสังกัด
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
2. ร้ อ ยละของครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
2) สร้างจิตสานึกทีต่ ัว 1) ปลูกฝังและสร้าง
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง จิตสานึกและค่านิยม
ปัญหาและผลกระทบ การต่อต้านและไม่ทน
ของการทุจริต ให้
ต่อการทุจริต
ดารงตนอย่างมี
- จัดประชุมเชิง
ศักดิ์ศรีและมี
ปฏิบัติการ “เสริมสร้าง
เกียรติภูมิ
คุณธรรมเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประพฤติ
มิชอบ”
3) ปรับฐานความคิด 1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ส่วนรวม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ สาเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

ร้อยละของจานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต

ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

งบประมาณ
(บาท)
75,000
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทา
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่
4) ส่งเสริมการสร้าง 1) ส่งเสริมกิจกรรมทา
คุณธรรมและ
ความดี เพื่อสาธารณะ
จริยธรรมในการ
แบ่งปัน ลดความเห็น
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน แก่ตัว โดยยึดหลัก
การทุจริต
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ดาเนินงาน

ร้อยละของจานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
2. สานักงานเขตพื้นที่ 1) พัฒนาและ
1) พัฒนาเกณฑ์
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย
การศึกษา
ยกระดับการทางาน มาตรฐานการประเมิน การประเมินคุณธรรม
มีผลการประเมิน
ให้สอดคล้องกับการ ด้านคุณธรรมและความ และความโปร่งใสของ
คุณธรรมและความ
ประเมินคุณธรรมและ โปร่งใสในการ
สานักงานเขตพื้นที่
โปร่งใสในการ
ความโปร่งใสในการ ดาเนินงาน
การศึกษา (ITA)
ดาเนินงานเป็นไปตาม ดาเนินงานของ
- การเข้ารับการ
เป้าหมาย หรือสูงกว่า หน่วยงานภาครัฐ
ประเมินคุณธรรมและ
เป้าหมาย เพื่อ
(ITA)
ความโปร่งใส
ผลักดันให้ดัชนี
การดาเนินงานของ
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
สานักงานเขตพื้นที่
(CPI) ของประเทศ
การศึกษา (ITA)
ไทยเพิ่มสูงขึ้น
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)
ประจาปี 2564
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส/การ
ติดตามการดาเนินการ

-

10,000
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3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

2) พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับ

โครงการ/กิจกรรม
จัดทาข้อมูลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
2) การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2564
1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์
“เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน”
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
1) การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2564

-

จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

15,000

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ไตรมาส 3

งบประมาณ
เม.ย.
64

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
"เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.
พงภกรน”

ร้อยละ 85 ของ
จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการประชุม
มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
มีจิตสานึกและ
ค่านิยมการต่อต้าน
การทุจริต มีความ
ตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลากรทุกระดับ
มีความตระหนักรู้
มีทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต มี
จิตสานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ

75,000

พ.ค.
64

ไตรมาส 4
มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
64

กลุ่มอานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ไตรมาส 3

งบประมาณ
เม.ย.
64

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของ สพม.พงภกรน
ในการต่อต้านการทุจริต

3. ประชุมคณะกรรมการ
การประเมิน IITA Online
ของ สพม.พงภกรน

ร้อยละ 85 ของ
จานวนบุคลากร
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ป้องกันการทุริต
และมีคา่ นิยมร่วม
ต่อต้านการทุจริต
พัฒนาการ
ดาเนินงานการ
ประเมิน ITA ของ
สพม.พงภกรน
ให้เพิ่ม
รวม

พ.ค.
64

ไตรมาส 4
มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
64

บุคลากรทุกระดับ
มีความตระหนักรู้
และร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต

15,000

กลุ่มอานวยการ

ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน ITA
ของ
สพม.พงภกรน
เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมาย

10,000

กลุ่มอานวยการ

100,000
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม
(ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรม
ในการดาเนินงาน
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.พงภกรน”
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่

โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมจิตอาสา เราทาดีด้วยหัวใจ สพม.พงภกรน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มอานวยการ

75,000

กลุม่ อานวยการ

-

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

54
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการประเมิน IITA Online ของ สพม.พงภกรน
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน ในการต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งสิ้น

10,000

กลุ่มอานวยการ

15,000

กลุ่มอานวยการ

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

100,000

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัษพงษ์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตาแหน่ง ...............................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 4
ผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) มีดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง โดยได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการดาเนินงานตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริห ารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ได้ เพิ่มเติม การลงนามเพื่อรับทราบประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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พร้อมทั้งแจ้งประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน
ได้ทราบถึงเจตจานงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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2. กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. การจัดกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และดาเนินการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
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4. การจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5. ชี้แจง สร้างความตระหนัก การรับรู้ แนวทางการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ การดาเนินการ
วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษาพั งงา ภู เ ก็ ต ระนอง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนจั ด การความเสี่ ย งป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
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6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“จิตอาสา พอเพียง
ต้ า นทุ จ ริ ต วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2564
นายสมชาย
รองเหลื อ ผอ.สพม.พงภกรน น าข้ า ราชการ
และลูกจ้าง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคาปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประกาศเจตจานงในการ
บริ ห ารงาน สพม. พงภ กรน แล ะเป็ น ประธ านเปิ ด การประชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “จิ ต อาสา พอเพี ย ง
ต้านทุจริต” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหารการศึกษา
ครู และบุ คลากร ทางการศึกษา มีคุณธรรม ร่ว มต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
ในการใช้ จ ริ ย ธรรม เพื่ อ ป้ อ งกั น ปราบรามการทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร ปรั บ วิ ธี คิ ด แยกแยะ ผลประโยชน์ ส่ ว นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสานึกไม่ทนต่อทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
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7. กิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง น าข้ า ราชการและลู ก จ้ า งถวายความเคารพหน้ า พระฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดกิจรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน” หลังจากนั้นแสดงสัญลักษณ์
พร้อมกล่าว “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง และหลังจากพิธีเปิดกิจกรรมแล้ว นาข้าราชการและลูกจ้าง
ร่วมกันทากิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณสานักงาน เช่น ทาสีขอบฟุตบาท โรงจอดรถ ทาสีตกแต่งกระถางต้นไม้
ให้เป็น “สานักงานสวยด้วยมือเรา”
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8. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน ในการต่อต้านการทุจริต
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ภาคผนวก
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
หน่วยงานรับผิดชอบกอง สพม.พงภกรน กรม สพฐ.
ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ โทรศัพท์ 0 7648 1529/083-9609629
โทรสาร 0 7648 1530 E-mail wwp.tanya@hotmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกันและปราบการการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
- ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ อย่างไรบ้าง)
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..............................................(รอง)...............................................(ถ้ามี)
(1) เป้าหมาย................................................................................................................. ............
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์.............................................................................................................
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ..............................................................................
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................ (หลัก)............................................
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่................................................................................................................................
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ.........................................................................................

64
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า
เป้าหมายต่างๆ)
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ...................................................................................................................
 แนวทางการพัฒนา....................................................................................................................
 เป้าหมายของแผนย่อย..............................................................................................................
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ....................................................................
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่างๆ)
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น........................................(รอง)...................................(ถ้ามี)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่................................................................................................................................
 เป้าหมายที่............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า 1 เป้าหมาย)..............................................
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ........................................................................................
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่างๆ)
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
................................................................................................................................
 แนวทางการพัฒนา
............................................................................................................................. .................
 เป้าหมายของแผนย่อย
..........................................................................................................................................
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
................................................................................................
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์
โดยตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่
ของค่าเป้าหมายต่างๆ)
หมายเหตุ: สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ /แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
..................................................................................................................................
2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
............................................................................................................................. ........
3) กิจกรรม
.................................................................................................................................. ....
4) เป้าหมายกิจกรรม
.........................................................................................................................................
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์ที่............................................................................................................................
2) เป้าหมายที่................................................................................................................................
3) ยุทธศาสตร์ที่.............................. (หลัก)....................................................................................
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่..............................................................................................................
(3.3)แนวทางการพัฒนาที่...............................................................................................................
(3.X)แนวทางการพัฒนาที่...............................................................................................................
X) ยุทธศาสตร์ที่.......................................................(รอง).............................................................................
(X.1)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................................
(X.2) แนวทางการพัฒนาที่..............................................................................................................
(X.3) แนวทางการพัฒนาที่..............................................................................................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่...................................................................................................
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่......................................................
3) เป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์............................................................................................................
4) ตัวชี้วัด........................................................................................................................................
5) กลยุทธ์.......................................................................................................................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์
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1.6 แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ)
1)........................................................................................................................... ........................................
2)........................................................................................................................... ........................................
3)...................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต และยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ การทุ จ ริ ต ของประเทศไทย
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยยึด
กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่ผ่าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ต า ม วิ ถี แ บ บ พ อ เ พี ย ง สุ จ ริ ต รั บ ผิ ด ช อ บ ป ล อ ด อ บ า ย มุ ข
มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละจั ด การความรู้ ใ ห้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา พังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย
1) สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้ างประสิทธิภาพใน
การปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข มีการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทั นต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจังและยั่งยืน

67
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ร่ ว มต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต รวมทั้ ง มี จิ ต ส านึ ก ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการใช้ จ ริ ย ธรรม
เพื่อป้องกัน ปราบรามการทุจริตในองค์กร
2.2.2 เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสานึกไม่ทนต่อ
ทุจริต
2.2.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คิ ด ดี ท าดี มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง
มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
2.3.1.1 ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา สพม.พงภกรน
จานวน 56 คน อย่างน้อยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2.3.1.2 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากร สพม.พงภกรน มีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามวิถีเขตสุจริต
2.3.1 เชิงคุณภาพ
2.3.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน มีความรู้ความ
เข้ า ใจ มี ค วามตระหนั ก รู้ และได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ให้ มี ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มและไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต
มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2.3.2 สพม.พงภกรน มีสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้
ผู้ บ ริ ห ารการศึก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา ข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษาในสั ง กั ด ร่ ว มเป็น ส่ ว นหนึ่ ง
ในการต่อต้านการทุจริต
2.3.3 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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2.4 กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน
ในการต่อต้านการทุจริต
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต
สพม.พงภกรน”
3. ประชุมคณะกรรมการการประเมิน I TA Online สพม.พงภกรน

ระยะเวลา
มีนาคม-กรกฎาคม 2564

สถานที่
สพม.พงภกรน

กรกฎาคม 2564

สพม.พงภกรน

กรกฎาคม 2564

สพม.พงภกรน

2.5 งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน
ในการต่อต้านการทุจริต
- ค่าป้ายตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนสุจริต/สพม.พงภกรน
- ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ /สื่อ Online ฯลฯ
- ค่าเสื้อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต สพม.พงภกรน
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง
ต้านทุจริต สพม.พงภกรน” (จานวน 2 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท/คน จานวน 56 คน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ
120 บาท/คน จานวน 56 คน
- ค่าวัสดุ/เอกสารการประชุม
3 ประชุมคณะกรรมการการประเมิน IITA Online
สพม.พงภกรน จานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 4 มื้อ ๆ ละ
35 บาท/คน จานวน 27 คน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ
120 บาท/คน จานวน 27 คน
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ

งบประมาณ
จาแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1

17,300.10,000.10,080.-

17,300.10,000.10,080.-

3,920.-

3,920.-

13,440.-

13,440.-

15,000.-

15,000.-

3,780.-

3,780.-

6,480.-

6,480.-

80,000.-

27,620.-

52,380.-
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2.6 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน-กรกฎาคม 2564
2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)

ไตรมาสที่
1/2564

1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สพม.พงภกรน ในการต่อต้าน
การทุจริต
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
"จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต
สพม.พงภกรน”
3. ประชุมคณะกรรมการ
การประเมิน IITA Online
สพม.พงภกรน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
2/2564
3/2564
4/2564
37,380.-

37,380.-

32,360.-

32,360.-

10,260.-

10,260.-

80,000.-

80,000.-

รวม

รวม

2.8 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
2.8.1 ผลผลิต (Output)
1) ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม มีความตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตและมีจิตสานึกสาธารณะ
2) ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) เพิ่มขึ้น
2.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถนาแนวทางในการประชุม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจาวัน
2.9 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
2.9.1 เชิงปริมาณ
บุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนากระบวนการดาเนินงาน
เขตพื้นที่สุจริต
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2.9.2 เชิงคุณภาพ
สพม.พงภกรน สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเขตสุจริตที่เป็นเลิศ
2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.10.1 บุคลากร สพม.พงภกรน มีการประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต และต่อต้านการทุจริต
2.10.2 สพม.พงภกรน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
2.11 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
2.11.1 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกของโรงเรียนในสังกัด สพม.พงภกรน
2.11.2 ประชาชน

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ )
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..............................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสาวสุวภิ า ตั้งก่อสกุล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กิจกรรมที่

รายการ

1

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน
ในการต่อต้านการทุจริต
- ค่าป้ายตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนสุจริต/สพม.พงภกรน
- ค่าเสื้อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต สพม.พงภกรน
- ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ /สื่อ Online ฯลฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต
สพม.พงภกรน” เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน จานวน 51 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน จานวน 50 คน
- ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จานวน
1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน จานวน 51 คน
- ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จานวน
1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน จานวน 50 คน
- ค่าวัสดุ/เอกสารการประชุม

2

3

ประชุมคณะกรรมการการประเมิน ITA Online
สพม.พงภกรน
- ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
รวม
รวมทั้งสิ้น

สถานการณ์ดาเนินงาน/งบประมาณ (บาท)
ยังไม่
กาลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

15,000.9,520.10,325.

3,570.3,500.6,120.6,000.24,775.
-

10,325.-

560.560.80,000.-

630.69,115.-

