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แผนปฏิบัตกิ าร
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก

คํานํา
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษานครพนม เขต 2 ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เป นการดําเนิ น การภายใตโ ครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดําเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึ ก
ใหมวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 2) ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1
บทนํา นําเสนอ สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดําเนินงาน
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) สวนที่ 2
นําเสนอ บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และนโยบายที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสําคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดํา เนิ น งานของสถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน (ITA Online)
ขอขอบคุ ณ ผูมี สวนเกี่ย วขอ งที่ ให ความรวมมือในการจัดทํ าแผนปฏิ บัติ การโครงการเสริม สรา งคุณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒ นธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอยางเปนรูปธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2
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สวนที่ 1 บทนํา
สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย
ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสํานักงานเขต
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สวนที่ 1 บทนํา
สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย
ปจจุบัน ปญหาการคอรรัปชันถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ แมวาประเทศไทยจะกาวเขาสู
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม มีการรณรงคจากองคกรของรัฐ หรือองคกรอิสระตางๆ เห็นพอง
กั น ว า การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น เป น ป ญ หาที่ นํ า ไปสู ค วามยากจน และเป น อุ ป สรรคที่ ขั ด ขวางการพั ฒ นาประเทศ
อยา งแทจ ริง สํา หรับ ประเทศไทยนั้ น เป นที่ ท ราบกั นทั่ ว ไปวา ปญ หาเรื่องการทุ จริตคอรรัป ชัน เป น ป ญ หาสํ า คัญ
ลํ า ดั บ ตน ๆที่สงผลกระทบต อการพั ฒ นาประเทศเป นอยางมาก ป ญ หาดังกลาวเกิดขึ้นมาช านานจนฝงรากลึ กและ
พบเกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพัน กับ วิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานหรือ กลาวไดวาเปน สว นหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมไทยไปแลว
สาเหตุของปญ หาที่พ บ คือ การทุจ ริตคอรรัปชันเปนประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแตดั้งเดิม และมีอิท ธิพ ล
ต อ ความคิด ของคนในป จ จุ บั น อยู คอ นข า งมาก ฉะนั้ น พฤติก รรมการปฏิ บั ติ ข องข า ราชการจึ งไมส อดคลอ งกั บ
แนวความคิดของการเปนขาราชการสมัยใหม การทุจริตคอรัปชันของขาราชการดวยความไมรูหรือดวยความบริสุทธิ์ใจ
จึงยังคงปรากฎอยูคอนขางมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอรรัปชันของขาราชการอยูที่ตัวขาราชการ ปญ หาที่เกิดจาก
ความคิด ความไมมีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปญหาของตัวขาราชการ ไมวาจะเปนเรื่องของรายได สวัสดิการ
จริยธรรมในการทํางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวขาราชการ การบริหารราชการแผนดินเป น สาเหตุ
ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ของการเกิ ด คอร รั ป ชั น ในวงราชการ อั น นํ า ไปสู ก ารสู ญ เสี ย เงิ น รายได ข องรั ฐ บาล
ความไมเสมอภาคในการใหบริการของขาราชการแกผูติดตอ ประชาชนผูเสียภาษีไมไดรับบริการที่มีคุณภาพ
จากการจัดอันดับดัชนีการรับรูก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 2557 และป 2558
ประเทศไทยไดค ะแนนการประเมิ น 38 คะแนน ในป 2559 ประเทศไทยได ค ะแนนการประเมิ น 35 คะแนน
ในป 2560 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในป 2561 ประเทศไทยไดคะแนนการประเมินลดลง
เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูงซึ่งสมควรไดรับการแกไขอยาง
เรงดวน
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance &
Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
พรอมทั้งกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมที่มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตใน
วงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและ
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สงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอม
ที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตาน
การทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ
มีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
เพื่อตานทุจริต พรอมทั้งเสริมพลังการมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการ
ผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการ
ระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคลองกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 6
ด านการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได จั ด ทํ า ขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ของยุท ธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือ เป นแผนแมบ ทหลัก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป าหมาย
การพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรั บ โครงสร า งประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม
ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง
“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย
ทั้ งนี้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 มี แ ผนงานและโครงการสํ าคั ญ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ
“สร า งความตระหนั ก รู” เพื่ อ ป อ งกั น การทุ จ ริต ที่ ก ล าวถึ งการเสริม สร างคุณ ธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึ ก ษา ภายใต ก รอบแนวคิ ด “โรงเรียนสุ จริต” เพื่ อสรางองค ความรู และกระบวนการเรียนรู ที่ เท าทั นต อ
การเปลี่ ยนแปลง ปลูก จิต สํานึก ทัก ษะกระบวนการคิด มี วินั ย ซื่อ สัตย อยูอ ยางพอเพี ย ง มี จิตสาธารณะ ซึ่งเป น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหนวยงานหลักที่รับ ผิดชอบงานการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานให กั บ เยาวชนส ว นใหญ ข องประเทศ ให เป น พลเมื อ งที่ มี คุณ ภาพในอนาคต ตระหนั กในความสํา คั ญ
ของการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุ ทธศาสตรชาติวาดวยการป องกั นปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
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และสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอยางตอเนื่องโดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา (โครงการโรงเรีย นสุจ ริต) เพื่ อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่ งเปน กลไกในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุงเนนการพัฒนานักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุมเปาหมายที่เปนโรงเรียนสุจริตตนแบบ
จํานวน 225 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือขายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องทุกป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้การดําเนินโครงการยังขยายผลใหครอบคลุมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตกิจ กรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษามีก ารดํา เนิ นงานตามภารกิ จ อยางโปรงใส อีก ทั้งยังมี การนําเครื่องมื อการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ การศึ ก ษา (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สรางกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต ใหมีความเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณ การทุจริต สอดคล อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขาย
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรวมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรช าติฯ ไปสู
การปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลัก
ที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนแมบ ทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอยางเปนรูปธรรม
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ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดําเนินโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปลูกฝงให
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ผานการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ไดแก กิจกรรมบริษั ท
สรางการดี กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผูบริหาร เปนตน
กิ จกรรมสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
ในสวนของยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 สงผูแ ทนเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความรวมมือในการตอตานการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย 1) ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผูรับผิดขอบโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผูรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผูมีความชํานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อบูรณา
การความรวมมือในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมกับผูแทนจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
1.2 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํ านั กงาน
เขตพื้ น ที่การศึก ษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม
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2. การปฏิบัติ
2.1 ดําเนินการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3 ขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4 ดําเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.5 รับการติดตาม และใหคําปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(ITA Online) จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ติดตามการดําเนินโครงการ
3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ไดรับการโอนจัดสรรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผานทางเว็บไซตโครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการดําเนินโครงการ
เขารวมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู
ภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงาน และการประกวดแขงขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
ประกอบดวย
1) กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตตนแบบเปนตัวแทน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมกิจกรรม
2) กิจกรรมบริษัทสรางการดี โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 เปนตัวแทนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขารวมกิจกรรม
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3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 เปน
ตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมกิจกรรม
4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผูบริหาร โดยคัดเลือกเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10
เปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมกิจกรรม
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป น หน ว ยงานระดั บ กรมที่ รับ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได รับ รางวัล ประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครัฐ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน ว ยงานที่ ได นํ า การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ
ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
225 เขต มาอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล
โปร งใสตรวจสอบได ด ว ยระบบเวลาจริ ง (Real-time system) และการประเมิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดภาระงาน
ดานเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บ ขอมูล ใหเป น
แบบออนไลนเต็มรูปแบบ
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเปนการดําเนิน การมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน
ในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกําหนดเปน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั วชี้ วัด ที่ 6.4 การกํากับ ดูแลการทุจ ริต ในสว นของการประเมิ น
การกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ
คาคะแนนดัชนีการรับ รูก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูป ธรรม
โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณ ธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
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ของประเทศไทยให สู งขึ้ น ซึ่ง การวิจั ย ดัง กล าวได สั งเคราะห ป ระเด็ น การสํ ารวจของแต ล ะแหล งข อ มูล ที่ อ งคก ร
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส
และการทุจ ริต ทั้งที่ มีลัก ษณะการทุจ ริตทางตรงและการทุ จ ริตทางออมรวมไปถึงบริบ ทแวดลอ มที่ เกี่ย วข องกั บ
การทุจ ริต ซึ่งจะเป น ประโยชนตอ หน ว ยงานในการนํา ไปสูก ารปรับ ปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จ ะเกิ ด
การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนก
ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก
1) การปฏิบัติหนาที่
2) การใชงบประมาณ
3) การใชอํานาจ
4) การใชทรัพยสินของราชการ
5) การแกไขปญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปดเผยขอมูล
10) การปองกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับ การรับรูของผูมีสวนไดสว นเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ป ระเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจการเปด เผยขอ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 74.50 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ C ( 74.50 ) โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนสูงสุด 95.14 คะแนน
สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน 21.89 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
63.94
81.83
84.47
73.03
74.50

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลตางของคะแนน ITA
+17.89
+2.64
-11.44
+1.47

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่
การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทํางาน
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต

คะแนน
95.14
90.81
94.72
94.23
91.11
87.39
21.89
75.58
76.88
63.39

ระดับ
AA
A
A
A
A
A
F
B
B
D

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
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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
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วดั ที่หนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งขึ้น (มี
คะแนนต่ํากวารอยละ 85) มีดังนี้
1. การปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส
ปฏิบั ติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกั น
ไมว าจะเป นผูม าติ ด ต อ ทั่ ว ไปหรือ ผู ม าติ ด ต อ ที่ รู จั ก กั นเป น การส ว นตั ว รวมไปถึ ง การปฏิ บั ติ งานอย า งมุ งมั่ น เต็ ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
2. การใชงบประมาณ
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต อ งจั ด ทํ า แผนการใช จ า ยงบประมาณประจํ า ป แ ละเผยแพร
อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองได
3. การใชอาํ นาจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
4. การใชทรัพยสินของราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ
ที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดู แล
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย
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5. การแกไขปญหาการทุจริต
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต อ งทบทวนนโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิด
การแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริต
ของหนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลกรภายใน
ในการรองเรียนเมื่อพบเห็น การทุจ ริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
6. คุณภาพการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปน ไปอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมู ล
เกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สํานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาจะตอ งเผยแพรขอมูลของหนว ยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน
ผ า นชองทางที่ ห ลากหลาย สามารถเข าถึ งไดงาย และไมซับ ซอ น โดยข อมู ลที่ เผยแพรตอ งถูก ตอ งครบถ ว นและ
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให มี ช อ งทางให ผู รั บ บริ ก าร ผู ม าติ ด ต อ หรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย สามารถส ง คํ า ติ ช มหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การดําเนินงาน/การใหบ ริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมีชองทางให
ผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
กระบวนการทํ า งานของหน ว ยงานให ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การนํ า เทคโนโลยี ม าใช ในการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให เกิ ด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับ บริการ หรือผูม าติดตอ เขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสําคัญกับ การปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้น
9.การเปดเผยขอมูล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ
ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข อ มู ล พื้ น ฐาน ได แ ก ข อ มู ล พื้ น ฐาน ข า วประชาสั ม พั น ธ และการปฏิ สั ม พั น ธ ข อ มู ล
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก
แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ (5) การส ง เสริ ม ความโปร ง ใสในหน ว ยงาน ได แ ก การจั ด การ
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เรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
10. แนวทางการปองกันการทุจริต
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทาง
สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตอ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ป อ งกั น การทุ จ ริต ได แ ก เจตจํ า นงสุจ ริ ต
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริต ประกอบดวย
3.1) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
3.2) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
3.3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรรัปชัน
3.5) มาตรการปองกันการรับสินบน
3.6) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
3.7) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทบทวนขอมูลและบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช ก รอบแนวทาง
ตามยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น การต อ ต า นการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณ ธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ไดรับความเห็นชอบ
7. สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2รายงานผลการเบิกจายงบประมาณที่ ไดรับ
การโอนจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามชองทางและระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

17

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
สํ า หรั บ ประเทศไทยได กํ า หนดทิ ศ ทางการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
สถานการณ ทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนัก ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจ ริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สํานัก งาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักด านการ
ดําเนิ นงานปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานดานการตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคส วน
ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สาระสําคัญทั้ง 5 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต
ของประเทศเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดที่ 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทยวา
“...บุ ค คลมี ห น า ที่ ไม รว มมื อ หรือ สนั บ สนุ น การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รูป แบบ” ถื อ ได ว า เป น ครั้ งแรก
ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกํ าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย
ที่ เกิ ดจากการทุ จ ริตและประพฤติ มิช อบทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนและจั ดให มีมาตรการและกลไกที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิช อบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
และรัฐ ตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหห นวยงานใชเปน หลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสํ าหรับ
เจา หนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตอ งไมต่ํากวามาตรฐานทางจริย ธรรมดังกลาว การที่ รัฐธรรมนูญ ไดใหค วามสํ าคั ญ ตอ
การบริหารราชการที่มีป ระสิทธิภ าพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ ผานมา
ได เกิดปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรื อ
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับ
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ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาที่ของรัฐตองยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ
การกํ าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรับ กั บ เป า หมายของยุ ท ธศาสตร ช าติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบ าลในการบริห ารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก
กํ าหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทั ศนป ระเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒ นาระยะ 5 ป เพื่อใหบ รรลุ
วิสัยทั ศน “ประเทศมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ง ยั่ งยื น เป นประเทศพั ฒ นาแล ว ด วยการพั ฒ นาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป น ธรรม ประเทศสามารถแขง ขันไดในระบบเศรษฐกิ จ โดยมี กรอบยุท ธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริม สรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษั ตริ ย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่น คงภายในและความสงบเรีย บรอยภายในตลอดจนการบริห ารจัด การความมั่ น คง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความรว มมื อระหวา งประเทศทุ ก ระดับ และรัก ษาดุ ล ยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรียมพรอ มแห งชาติ แ ละระบบบริห ารจัด การภั ยพิ บั ติ รักษาความมั่ น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย
สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม

19
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูป ระกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(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
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต
ความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับ การปฏิ บัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุ จริตตามบทบาทและภาระหนาที่ ของตนเองเพิ่ มมากขึ้ น อยางไรก็ ตาม ป จจุ บั นประเทศไทย
ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตที่จําเปนตองไดรับ
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใช
งบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต การแกไขปญ หาการทุจ ริตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแนวทางในการป องกัน แกไข
ปญหาดังกลาว
การจั ด ทํ า แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น การต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลั ก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับ พฤติก รรม “คน” โดยการปลูกฝ งวิธีคิ ด
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริตเพื่อสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เทาทัน
พลวัตของการทุจริต ผ านกระบวนการมี สวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ งข อมูล และชี้ เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ งจะนํ า ไปสู ก ารลดจํ า นวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริต มุ งเน น การเสริม สรา งประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริต ให ได ผ ลและ
มีป ระสิท ธิภ าพ กําหนดเป าหมายการพั ฒ นาในระยะ 20 ป โดยใชดัช นีการรับ รูการทุจ ริต เปน เปาหมายในการ
ดําเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาความมัน่ คง
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2.4

ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปน ที่ชื่นชมและไดรับ การยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒ นาและเสริมสรางกลไกที่ สามารถปอ งกัน และขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความมั่นคงที่สําคัญ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต า ง ๆ ในสั ง คมร ว มมื อ กั น ในการป อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เปนธรรม และตรวจสอบได
4.6.4 การบริห ารจั ดการการป อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริตอยางเป นระบบแบบ
บูรณาการ
เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คาเปาหมาย
เปาหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

อยูในอันดับ 1 อยูในอันดับ 1 อยูในอันดับ 1 อยูในอันดับ
ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32และ/
1 ใน 20
หรือได
หรือได
หรือได
และ/หรือได
คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา
กวา 50
กวา 57
กวา 62
กวา 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป าหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่ เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร 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 โดยเฉพาะการสร า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่ นตัว
ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ ม ชน ประชาชน และภาคี ต าง ๆ มี ส ว นร ว มในการสอดส องเฝ า ระวั ง ให ข อมู ล
แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป น ไปได ข องสถานการณ ในอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตให เห็ นภาพในมิ ติดานตาง ๆ เพื่อเป นแนวทางในการปองกันการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวัน
และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต
ถื อ เป น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและทํ า ให เกิ ด ความเสี ย หายต อ ประเทศแล ว ยั ง เป น พฤติ ก รรมที่
ไม ได รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ทํ า ให ส ามารถแยกแยะระหว า งผลประโยชน ส ว นตน
กั บ ผลประโยชน ส ว นรวมได วัฒ นธรรมทางสั งคมจะหลอ หลอมให ป ระชาชนจะไม กระทํ า การทุจ ริตเนื่ อ งจากมี
ความละอายต อ ตนเองและสั งคม และไม ย อมให ผู อื่ น กระทํ า การทุ จ ริต อั น ส งผลให เกิ ด ความเสี ย หายตอ สั ง คม
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริห าร
ประเทศอย างสุ จ ริ ต และโปรง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐ บาลไม ส ามารถเป น ช อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เขมขนมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตสภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยตอ งพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุ จริ ต
เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว และละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง
เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอป ญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหา
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การทุ จริตและประพฤติมิชอบ พรอมทั้งสรางวัฒ นธรรมตอตานการทุจ ริตและประพฤติมิช อบของบุคลากรภาครั ฐ
และกํ า หนดมาตรการให ห น ว ยงานภาครัฐ และทุ ก ภาคส ว นดํ า เนิ น งานอย า งโปร ง ใส เพื่ อ เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จ ริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเป น ธรรม นอกจากนี้ ตอ งกํา หนดให มี ก ารลงโทษผูก ระทํ าผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหเทาทันตอพลวัตของ
การทุจริต
1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก การเป น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝ ง
และหล อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช ว งวั ย ทุ ก ระดั บ มุ งเน น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตสํ านึ ก ความเป น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได ว า สิ่ ง ใด
เป น ประโยชน ส ว นตน สิ่ ง ใดเป น ประโยชน ส ว นรวม มี ค วามละอายต อ การกระทํ า ความผิ ด ไม เพิ ก เฉยอดทน
ต อการทุ จ ริต และเขามามีสว นรวมในการตอ ตา นการทุจ ริตทุก รูป แบบ รวมถึ งการสงเสริม การสรา งวัฒ นธรรม
และคานิยมสุจ ริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒ นธรรมสุจริต
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็ม ขั้น สามารถทําหนาที่ความเป น
พลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส อไปในทางทุ จ ริ ต โดยการปฏิ บั ติ ห น าที่ ราชการอย างเป ดเผย โปร งใส ถู กต องเป นธรรม ไม ค ดโกง
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามา
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเ กิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุ น
และคุมครองผูแจงเบาะแส
3) พั ฒ นาค า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให มี เจตนารมณ ที่ แ น ว แน ใ นการทํ า ตนเป น แบบอย า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/ชุมชน
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบั ติ
ทางจริยธรรมดวย มี ก ารพั ฒ นายกระดับ การมี จ ริย ธรรมของผู ดํ ารงตํา แหน งทางการเมือ งเพื่ อ สรางนั ก การเมื อ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่ อลดจํ า นวนคดี ทุจ ริ ตและประพฤติ มิช อบในหน วยงานภาครั ฐ มุงเน น
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่ อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท าทัน
ต อพลวัตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด านการทุ จริ ต เพื่ อให หน วยงานภาครัฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริหารจั ดการความเสี่ยงของการดํ าเนิ นงานที่ อาจก อให เ กิดการทุ จริต และการบู รณาการติ ด ตาม
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ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้ งแต
ขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ขั้นระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ
5) ปรับ ระบบงานและโครงสร า งองค ก รที่ เ อื้ อ ต อ การลดการใช ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจาหนา ที่ เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพิ นิจ เพื่อสนับ สนุ นการปฏิบัติงาน การสรา ง
มาตรฐานที่โปรง ใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้ นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน
ด ว ยวิธี ป ฏิ บั ติที่ ชั ดเจนตรวจสอบได ปรับ ปรุงแก ไขกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ย วข อ งเพื่ อ ลดการใช ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ
โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความ
เชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส
เปาหมายและตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เปาหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต

ตัวชี้วัด

ป 2561 2565
รอยละ 50

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตยสุจริต
รอยละของประชาชน
รอยละ 50
ที่มีวฒ
ั นธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
รอยละของหนวยงานที่
รอยละ 80
ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

ป 2566 –
2570
รอยละ 60

ป 2571 2575
รอยละ 70

ป 2576 2580
รอยละ 80

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 100
(85 คะแนน
ขึ้นไป)

รอยละ 90
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

รอยละ 100
(90 คะแนน
ขึ้นไป)
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คาเปาหมาย
เปาหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จํานวนคดีทุจริตราย
หนวยงาน
- จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลวากระทํา
การทุจริต
จํานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวของกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

ป 2561 2565
ลดลงรอยละ
10

ป 2566 –
2570
ลดลงรอยละ
50

ป 2571 2575
ลดลงรอยละ
70

ป 2576 2580
ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
70

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
70

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
25

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
90

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุ จริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ งเน น การส งเสริม การปรั บ ปรุ งกระบวนการและกลไกที่ เกี่ ย วข อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม
เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับ การดําเนิ นคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการทํ า งานด า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข า สู ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช ใ นกระบวนการทํ า งาน
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพ ยสินและหนี้สิน ที่ทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือนทรัพ ยสิ น
และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข อ มู ล กั บ หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต อ ง
ของทรัพยสินและหนี้สิน
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2) ปรับ ปรุง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
ปรั บ ปรุ งขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การที่ ล าช า ของหน ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริต ให มี ค วามรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเปน ไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ป ระสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทุ จริ ต และป ระพ ฤติ มิ ช อบ การป รั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ
ที่ลาชาและซ้ําซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนขอมูล
และองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานขอมูล
องค ความรู ด านการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จ ริ ตและผู เชี่ ย วชาญของหน ว ยงานต าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจ ริตของแตละหนวยงานไดศึก ษาและมี
สมรรถนะและความรู ที่ เป น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค ค วามรู เชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ า หน า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต
เปาหมายและตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เปนธรรม โปรงใส
ไมเลือกปฏิบัติ

กระบวนการดําเนินคดี
ทุจริต
ที่จําเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกําหนด

ไมเกินรอยละ
25

ไมเกินรอยละ
20

ไมเกินรอยละ
15

ไมเกินรอยละ
10

จํานวนคดีอาญา
ที่หนวยงานไตสวน
คดีทุจริตถูกฟองกลับ

ไมเกินรอยละ
4
ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง

ไมเกินรอยละ ไมเกินรอยละ ไมเกินรอยละ
3
2
1
ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง
ที่สง ฟอง
ที่สง ฟอง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร นี้
ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม และพัฒนา
ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและ
การชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวน
ในสั งคมได เข ามามี ส วนร วมในการป องกั นและปราบรามการทุ จริต และมุ งเน นให เกิ ดการส งเสริ มธรรมาภิ บ าลใน
ภาคเอกชน เพื่ อ เป น การตั ด วงจรการทุ จ ริต ระหว า งนั ก การเมื อ ง ข า ราชการ และนั ก ธุ ร กิ จ ออกจากกั น ทั้ ง นี้
การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได
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โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลที่นอมนํ าหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1) การ
สรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การ
สรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่
สมบู รณ” ผานการปรับ เปลี่ยนระบบนิเวศน การเรีย นรูเพื่ อเสริมสรางแรงบันดาลใจบม เพาะความคิดสรางสรรค
ปลู ก ฝ งจิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน ส ว นรวมเป นที่ ตั้ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ เน น การสร างคุ ณ ค ารว ม และค า นิ ย มที่ ดี คื อ สั งคมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั งคมที่ เป ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรางวัฒ นธรรมตอ ตา นการทุจ ริต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริหารจัดการทุ กภาคส วนแบบบู รณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 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 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เป น ยุ ท ธศาสตรที่ มุ งเน น ให ค วามสํ า คัญ ในกระบวนการการปรับ สภาพสั งคมให เกิ ด ภาวะที่ “ไม ท นต อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุก ระดับ ชวงวัยตั้งแตป ฐมวัย เพื่อ สรางวัฒ นธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน
ที่ ทําหนา ที่ในการกลอมเกลาทางสัง คมใหมี ความเป น พลเมืองที่ ดี ที่มีจิต สาธารณะ จิตอาสา และความเสี ย สละ
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
2. สงเสริมใหมีระบบและ
2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
สังคมเพื่อตานทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกตหลักปรัชญา
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
ตานทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ 4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
ตอตานการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
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จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม
ทุ กฝ ายต างมี ขอเรียกรองที่ ส อดคลอ งรว มกัน ประการหนึ่ งคือการต อตา นการทุจ ริตของรัฐบาลและเจาหน าที่ รั ฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ
มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม
ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารนํ า เจตจํ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต อ ต านการทุ จ ริต ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รูป ธรรมและสอดคล อ ง
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
2. เรงรัดการกํากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
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
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
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
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ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุ จ ริต เชิ ง นโยบาย (Policy Corruption) เป น ป ญ หาที่ พ บมากขึ้ น ในป จ จุ บั น ก อ ให เกิ ด ผลเสี ย ต อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึ ง ได กํ า หนดให มี ยุ ท ธศาสตร “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง ป อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกํา หนดมาตรการกลไก เสริม สรางธรรมาภิบ าลตั้งแตเริ่ม ขั้นกอตัว นโยบาย
(Policy Formation) ขั้ น การกํ า หนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้ น ตั ด สิ น ใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้ น การนํ านโยบายไปปฏิบั ติ (Policy Implementation) ขั้ น การประเมิน นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้ น
ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
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 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสีย่ งของนโยบาย 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
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะทอนการ
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
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ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ

กลยุทธ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูใ นการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุท ธศาสตรนี้ มุง เน น การพั ฒ นากลไกและกระบวนงานดา นการป อ งกั น การทุ จ ริตของประเทศไทยให มี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
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 และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ปญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
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
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
บุคลากรดานการปองกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน การปองกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง เน น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด
(Judiciary) การบู ร ณาการรว มกั น ของหน ว ยงานตา ง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริต และจะมี ก ารใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารที่ ทั น สมั ยในการพั ฒ นากลไกการดํ า เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น
ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริ ต
จะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
รองเรียนการทุจริตใหมี
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
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ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
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
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) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได
(Whistleblower) และเจาหนาที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
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ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
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”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับ มาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ
ค า ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เคราะห ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารสํ า รวจ
ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ
โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน 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 2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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สวนที่ 3 แผนปฏิบตั ิการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
1. เหตุผลความจําเปน
ดวย ยุทธศาสตรชาติ วาด วยการป องกั นปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกํ าหนด
วิสั ย ทัศ น วา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติตา นทุจ ริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี พั น ธกิ จ
ในการสรางวัฒ นธรรมตอตานการทุ จริต ยกระดับธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัดการทุกภาคสวนแบบบู รณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป า ประสงค
เชิ งยุ ทธศาสตร คื อ ประเทศไทยได รั บการประเมิ นดั ช นี การรั บรู การทุ จริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม น อ ยกว ารอ ยละ 50 นอกจากนี้ ทิ ศทางการพั ฒ นายุท ธศาสตรช าติ วา ดว ยการป องกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
ระยะที่ 3 ยังมี ความสอดคล องกับ ทิศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 (ยุทธศาสตรที่ 6
ด านการเพิ่ มประสิทธิภาพและธรรมาภิ บาลในภาครัฐ) และทิ ศทางยุ ทธศาสตรช าติ 20 ป (ยุ ทธศาสตรการปลู กฝ ง
“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) คื อ ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 ด านการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกันการทุจริต ที่กลาวถึง
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสราง
องคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย
อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวน
ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่ อปลูกฝงให นั กเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุ กคน มี พฤติกรรมรวมตานการทุ จริ ต
ในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่ อยกระดับ ธรรมาภิบ าลในการบริห ารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึ กษา
ในสังกัด
3. เพื่อพัฒ นานวัตกรรมปอ งกัน และยับ ยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมายโครงการ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความตระหนักรูในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติและคานิยมรวมตานทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี การปรับ ปรุงหรือพั ฒ นาในเรื่องคุณ ธรรมและความโปร งใส
ในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. กลุมเปาหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 29,767 คน
2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จํานวน 2,491 คน
3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 185 โรงเรียน
ประกอบดวย
1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ
จํานวน 1 โรง
2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10
จํานวน 19 โรง
3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20
จํานวน 33 โรง
4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30
จํานวน 39 โรง
5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40
จํานวน 93 โรง
5. คาเปาหมายและตัวชี้วัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ป 2563
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1.ร อ ยละของเด็ ก และเยาวชนไทยมี พ ฤติ ก รรม
รอยละ 50
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต
2. ร อ ยละของประชาชนที่ มี วั ฒ นธรรม ค า นิ ย ม
รอยละ 50
สุจริต มีทัศนคติและพฤติก รรมในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

43
3. รอยละของหนว ยงานที่ผานเกณฑ การประเมิน
ITA

รอยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เปาหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ

เปาหมาย
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสรางเครือขายและการมี
สวนรวมในการตอตาน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.นอย

ตัวชี้วัด

จํานวนเครือขาย
ป.ป.ช.สพฐ.นอย
มีสวนรวมและ
เปนผูนําในการ
ตอตานการทุจริต
2. กิจกรรมสรางคานิยมความ จํานวนนวัตกรรมสื่อ
ซื่อสัตยสุจริต ใหแกสังคมดวย ภาพยนตรสั้น
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
เชิงสรางสรรคที่
สรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น) สรางคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริต ใหแก
สังคม

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

หนวยนับ

จํานวน

คน

93

30,000

ผลงาน

1

10,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

185

95,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

100

38,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

3. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร จํานวนโรงเรียน
โรงเรียน
ตานทุจริตศึกษาของ
ในสังกัดที่นํา
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด
หลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช
ในการจัดการเรียน
การสอน
4. การติดตามและประเมินผล นักเรียนมีพฤติกรรม รอยละ
การใชหลักสูตรตานทุจริต
ซื่อสัตยสุจริต
ศึกษา
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ระยะเวลาดําเนินการ

เปาหมาย
กิจกรรม
5. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรียน (Best
Practice) โรงเรียนสุจริต

6. กิจกรรมนิเทศ กํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต และ
การประชุมรวมกับสวนกลาง
7. กิจกรรมเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

จํานวนผลงาน/
ผลงาน
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มี
การบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน
ในการสนับสนุน
และสงเสริม
ใหนักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5
ประการของ
โรงเรียนสุจริต
จํานวนโรงเรียน
โรงเรียน
ในสังกัด ไดรบั
การนิเทศ กํากับ
ติดตามการดําเนิน
โครงการโรงเรียน
สุจริต
รอยละของบุคลากร รอยละ
ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู
ในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวม

จํานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

1

10,000

185

50,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

85

100,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

46
ระยะเวลาดําเนินการ

เปาหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ตานทุจริต
มีจิตสํานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน
สวนรวม
8. บริษัทสรางการดี
โรงเรียนมีการ
โรงเรียน
ดําเนินกิจกรรม
บริษัทสรางการดี
อยางมีประสิทธิภาพ
9. กิจกรรมการขยายผลการ โรงเรียนเกิดความ โรงเรียน
ดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต มี
คานิยมรวมตาน
ทุจริต
มีจิตสํานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน

จํานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63

30

30,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

93

20,000

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา
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ระยะเวลาดําเนินการ

เปาหมาย
กิจกรรม

10. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1
นวัตกรรมตอตานการทุจริต

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

สวนรวมมีการ
ดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
สพป.นครพนม เจต เครือขาย
2 มีนวัตกรรมใน
การตอตานการ
ทุจริต
รวม

จํานวน

22

งบประมาณ

40,000

423,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
8. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
9. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
1. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตที่เขมแข็ง
และเทาทันตอสถานการณการทุจริต
3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดวยวิธีการออนไลน
ผานทางเว็บไซดโครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

48

49

50

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.นอย
2. กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ใหแกสังคมดวยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น)
3. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด
4. การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
5. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
6. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และการประชุม
รวมกับสวนกลาง
7. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. บริษัทสรางการดี
9. กิจกรรมการขยายผลการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต
10. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต

รวมทั้งสิ้น

30,000
10,000

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

95,000
38,000
10,000

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

50,000

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

100,000
30,000
20,000
40,000

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

423,000

ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

พิศมัย สุวรรณมาโจ
(นางพิศมัย สุวรรณมาโจ)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

พลชัย ชุมปญญา
(นายพลชัย ชุมปญญา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตําแหนง ...............................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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