แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3
(พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง
ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว
การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และ
งบประมาณ
ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จน
สําเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ
นโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 1
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สวนที่ ๑ บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบ
ในวงกวาง
รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ และไดประกาศนโยบายในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกิน
ควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่ง
มีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560– 2564) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาค
สวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึก
ใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปน
ธรรม สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการ
พัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองค
ความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจาก
สถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอ
ปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุก
ภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสู
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับ
ทราบในทุกปงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต ( Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมี
มาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต ( CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปน
มาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึด
กรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อเปนกรอบทิศทาง
ในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 มีปริมาณงานในความรับผิดชอบที่ประกอบดวย
หนวยงาน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตามตารางนี้
รายการ

จํานวน/หนวย

1. กลุม/หนวยงานในสํานักงาน

9 กลุม/หนวย

2. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
- จํานวนโรงเรียนในสังกัด
- จํานวนโรงเรียนสาขา

110 แหง

109 แหง
1 แหง
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3. จํานวนนักเรียนในสังกัด
- ระดับกอนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
4. บุคลากรใน สพป.ตาก เขต 1
- ผอ.สพป.ตาก เขต 1
- รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1
- เจาหนาที่
5. ขาราชการครู
 ผูอํานวยการโรงเรียน
 รองผูอํานวยการโรงเรียน
 ครูผูสอน

3,132 คน
10,137 คน
2,129 คน
1 คน
4 คน
56 คน
100 คน
4 คน
862 คน

15,398 คน

61 คน

966 คน

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก
เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก
เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยใชกรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก
เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
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สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ
การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย
สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
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(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
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(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึก
กําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย 53 ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1“สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่
“ไมทนตอ
การทุจริต ” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน
ที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชนสวนรวม
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
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2. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตานทุจริต

3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชา
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
เหตุผล
4.3บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม
ทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ
มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม
ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล
มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง
เปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดให
1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ทางการเมือง
ตอสาธารณชน
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
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2. เรงรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
ในทุกระดับ

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการ
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
แสดงไวตอสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 3“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย ( Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได
กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย ( Policy Formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย ( Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ ( Policy
Feedback)
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ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
1.13บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะทอนการ
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
ปกครองสวนทองถิ่น
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
ปองกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.3กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ปญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหและ
5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมินดาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชน
6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกัน
การทุจริต

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต
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8. การพัฒนาระบบและสงเสริม
การดําเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United
Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
การปองกันการทุจริต
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปน
กฎหมาย ( Legislation) การบังคับใชกฎหมาย ( Enforcement)การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด ( Judiciary)
การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการ
ปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว
และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต
อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 5“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
รองเรียนการทุจริตใหมี
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ทุจริตและสอดคลองกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
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4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
ในการปราบปราม
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครอง
(Whistleblower) และเจาหนาที่ ได
ในกระบวนการปราบปราม
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
การทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจาหนาที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปดโปงผูกระทําความผิด - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อยางกวางขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตรที่ 6“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
แตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศโดยมี
กลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมาย
2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปราม
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรูการทุจริต (Corruption ๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน : วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปนองคกรมีความโปรงใสบุคลากรไมทนตอการ
ทุจริต
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
1. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
4. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทํางาน ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563:
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ไมนอยกวารอยละ 90
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ไม
นอยกวารอยละ 90 (เชิงปริมาณ)
3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 90 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให
เกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย สุจริต
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด
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ความสําเร็จเพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ
ตอไป
เปาประสงค

กลยุทธ

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวม ประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สูการ
เปนบุคคลตนแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ
บริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
และกําหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. การประกาศ
เจตนารมณ/กําหนด
นโยบาย
- การประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใหและ
รับของขวัญ เพื่อให
บุคลากร ถือปฏิบัติ
ใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
ในการสงเสริมการ
ตอตานการทุจริต
2. สรางจิตสํานึกที่ 2. ปลูกฝงและสราง
ตัวบุคคลให
จิตสํานึกและคานิยม
ตระหนักรูถึง
การตอตานและไม
ปญหาและ
ทนตอการทุจริต
ผลกระทบ
- จัดประชุมปลูกฝง
ของการทุจริต ให และสรางจิตสํานึก
ดํารงตนอยางมี
และคานิยมการ
ศักดิ์ศรีและมี
ตอตานและไมทนตอ
เกียรติภูมิ
การทุจริตให
บุคลากรในเขตพื้นที่
3. ปรับฐาน
3. ปรับฐานความคิด
ความคิดบุคลากร บุคลากรใหสามารถ
ใหสามารถ
แยกระหวาง
แยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวนตัว

ตัวชี้วัด
1. รอยละของความ
สําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

-

งบประมาณ
(บาท)

2. รอยละของจํานวน 60,000
บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู และไดรับ
การปลูกฝงใหมี
ทัศนคติและคานิยมที่
ไมยอมรับการทุจริต

3. รอยละของจํานวน 300,000
บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบัติหนาที่ให
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ผลประโยชน
สวนตัว และ
ผลประโยชน
สวนรวมในการ
ดําเนินงาน

และผลประโยชน
สวนรวม
- การศึกษาดูงาน
เขตพื้นที่ตนแบบ
การดําเนินงาน
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐ จํานวน 2
เขตพื้นที่
4. สงเสริมการ
4. สงเสริมกิจกรรม
สรางคุณธรรมและ ทําความดี เพื่อ
จริยธรรมในการ
สาธารณะ
ปฏิบัติงานเพื่อ
แบงปน ลด
ตอตานการทุจริต ความเห็นแกตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ

เปนไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชนทับ
ซอน

4. รอยละของจํานวน 100,000
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรู
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติหนาที่

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เปาประสงค
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
1. พัฒนาเกณฑ
1.สํานักงานเขต
1. พัฒนาและ
1. คาคะแนนเฉลี่ย 100,000
มาตรฐานการ
พื้นที่การศึกษา
ยกระดับการ
การประเมินคุณธรรม
ประเมินดาน
มีผลการประเมิน ทํางานให
และความโปรงใสของ
คุณธรรมและความ สอดคลองกับการ คุณธรรมและความ สํานักงานเขตพื้นที่
ประเมินคุณธรรม โปรงใสในการ
การศึกษา (ITA)
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไป และความโปรงใส ดําเนินงาน
ตามเปาหมาย หรือ ในการดําเนินงาน - การเขารับการ
ประเมินคุณธรรม
สูงกวาเปาหมาย ของหนวยงาน
และความโปรงใส
เพื่อผลักดันใหดัชนี ภาครัฐ (ITA)
การดําเนินงานของ
ภาพลักษณคอรรัป
สํานักงานเขตพื้นที่
ชัน(CPI) ของ
การศึกษา (ITA)
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น
- การประชุมเตรียม
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2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
สูการปฏิบัติ
3. สรางการรับรู
2. เสริมสราง
เกี่ยวกับบทบาท
ภาพลักษณที่ดี
หนาที่ และการ
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด ดําเนินงาน ในดาน
การสงเสริม
ความเชื่อมั่นใน
จริยธรรม และ
กระบวนการทา
ตอตานการทุจริต
งาน ดานการ
ปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต

ความพรอมการตอบ
แบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ
ประจําป 2563
- การประชุมชี้แจง
ใหปฏิบัติตามแนว
ทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ
2. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจําป 2563
3. สรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
แนวสรางสรรค
เพื่อใหเขาถึงไดงาย
นาสนใจ และ
กระตุนใหประชาชน
รูสึกรวมเปนสวน
หนึ่งในการตอตาน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานการ
ทุจริต
- ปายไวนิลขนาด 2
x 4 เมตร ภายใต
หัวขอ
“สพท.ยุคใหม
โปรงใส ไรทุจริต
ZeroCorruption”
- โ ป ส เ ต อ ร
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร

2. หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจําป 2563

3. จํานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ
ในดานการตอตาน
การทุจริต เพื่อสราง
การรับรู

30,000
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ประชาสัมพันธ
ชองทางการ
รองเรียน
- คูมือปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน
4. พัฒนารูปแบบ 4. การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
วิธีการ เนื้อหา
สาระ และชองทาง ยุทธศาสตร
ประชาสัมพันธโดย
ใหเหมาะสม
สอดคลองกับความ การ มีสวนรวมของ
ผูรับบริการและผูมี
ตองการของ
กลุมเปาหมายทุก สวนไดเสีย
ระดับ

4. รอยละของความ พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตอระบบบริหาร
จัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ตอตาน
การทุจริต (ชองทาง/
การนาเสนอขอมูล)
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 63 63 63 63 63 63

1การปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกและคานิยมการ
ตอตานและไมทนตอการ
ทุจริต
- จัดประชุมปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกและคานิยมการ
ตอตานและไมทนตอการ
ทุจริตใหบุคลากรในเขตพื้นที่

-รอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากร
ที่เขารวมการ
ประชุมมีความ
ตระหนักและ
ปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับ
ซอน

-รอยละ80ของ
จํานวนบุคลากร
เขารวมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู
และไดรับการ
ปลูกฝงใหมี
ทัศนคติและ
คานิยมที่ไม
ยอมรับการทุจริต

60,000

กลุมนิเทศฯ
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2.ปรับฐานความคิดบุคลากร
ใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวม
- ศึกษาดูงานเขตพื้นที่
ตนแบบการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหนวยงานภาครัฐ
จํานวน 2 เขตพื้นที่
3. สงเสริมการจัด
ประสบการณเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม

- รอยละ80
ของจํานวน
บุคลากร
เปาหมายมีความ
ตระหนักและ
ปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับ
ซอน
4. รอยละ 80
ของจํานวน
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาความรู
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
และสามารถนํา
ความรู
ที่ไดรับไประยุกต
ใช
ในการปฏิบัติ
หนาที่
4.พัฒนาเกณฑมาตรฐานการ - คาคะแนนเฉลี่ย
ประเมินดานคุณธรรมและ การประเมิน
ความโปรงใสในการ
คุณธรรม

รอยละ 80
300,000
ของจํานวน
บุคลากร
ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถแยก
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวม
4. รอยละ 80
100,000
ของจํานวน
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาความรู
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
และสามารถนํา
ความรู
ที่ไดรับไป
ประยุกตใช
ในการปฏิบัติ
หนาที่ได
-คาคะแนนเฉลี่ย 100,000
การประเมิน
คุณธรรม

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ
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ดําเนินงาน
- การเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียมความ
พรอมการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ
ประจําป 2563
- การประชุมชี้แจงใหปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
5. สรางสื่อประชาสัมพันธ
แนวสรางสรรคเพื่อใหเขาถึง
ไดงาย นาสนใจ และกระตุน
ใหประชาชนรูสึกรวมเปนสวน
หนึ่งในการตอตานการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริต

และความโปรงใส
ของ สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

และความโปรงใส
ของสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
ไดรอยละ 90

-จํานวน
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ
ในดานการ
ตอตานการทุจริต
เพื่อสรางการรับรู

-รูปแบบการ
30,000
ประชาสัมพันธ
ในดานการ
ตอตานการทุจริต
เพื่อสรางการรับรู
จํานวน 10
ชิ้นงาน

กลุมนิเทศฯ
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
โครงการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต
-กิจกรรมจัดประชุมปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการ
ทุจริตใหบุคลากรในเขตพื้นที่
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม
- กิจกรรมศึกษาดูงานเขตพื้นที่ตนแบบการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในหนวยงานภาครัฐ จํานวน 2 เขตพื้นที่
โครงการสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต
- สงเสริมการจัดประสบการณเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
โครงการยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
โครงการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชน
- สื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตานการทุจริต
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

60,000

กลุมนิเทศฯ

300,000

กลุมนิเทศฯ

100,000

กลุมนิเทศฯ

100,000

กลุมนิเทศฯ

30,000

กลุมนิเทศฯ

590,000
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