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คำนำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาและข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อการติดตามประเมินผล
ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผนและข้อมูลชื่อโครงการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ขอขอบพระคุณคณะทางานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี สามารถเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญอันจะส่งผลความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำ
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
รัฐบาล ได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕
ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย
ทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
สาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ภาควิชาการองค์กรสาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนีเ้ พื่อให้เกิดการ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560–2564 ) ซึ่งกาหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก ที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ส่วนที่ 2
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สภาพทั่วไป
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้ไปเป็นตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายโดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน

สภำพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,495.75 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุม 7 อาเภอ ดังนี้ อาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอราษีไศล อาเภอห้วยทับทัน อาเภอเมืองจันทร์
โพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอบึงบูรพ์ และอาเภอศิลาลาด

แผนที่แสดงที่ตั้งและอำณำเขตติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จานวน 181 โรง สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถจาแนกนักเรียนในแต่ละระดับชั้นดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษาและนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนและอาเภอ
จำนวนสถำนศึกษำ
จำนวน
นักเรียน
ม.ต้น – ม.ปลาย อนุบำล – ม.ต้น อนุบำล – ประถม
รวม
อุทุมพรพิสัย
14
44
58
5,983
ราษีไศล
9
40
49
7,413
ห้วยทับทัน
5
21
26
3,536
เมืองจันทร์
2
10
12
1,382
บึงบูรพ์
2
3
5
696
โพธิ์ศรีสุวรรณ
5
11
16
1,805
ศิลาลาด
3
12
15
1,395
รวม
40
142
181
22,210
ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (DMC) กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
อำเภอ

หมำยเหตุ

ตารางที่ 3 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 จาแนกตามอาเภอ
จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สพฐ.
รวมทั้งสิ้น
อำเภอ
ม.ต้น – ม.ปลาย อนุบำล – ม.ต้น
รวม
อุทุมพรพิสัย
517
517
517
ราษีไศล
417
417
417
ห้วยทับทัน
236
236
236
เมืองจันทร์
100
100
100
บึงบูรพ์
55
55
55
โพธิ์ศรีสุวรรณ
142
142
142
ศิลาลาด
106
106
106
รวม
1,573
1,573
1,573
ที่มา : ข้อมูลจาก จ.18 กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

หมำยเหตุ

ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ดาเนินการทดสอบทางการศึกษา เพื่อ
ประเมินผลคุณภาพนักเรียนประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับใช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจและกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะ
เกษ เขต 2 และสถานศึกษา 2) เพื่อกากับ ติดตามคุณภาพการจัดศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ เป็น
ส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพผู้เรียน 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
2โดยมีผลการประเมินตามตารางที่ปรากฏท้ายนี้
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
และ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสาระ/ วิชา

ค่าเฉลี่ย สพป.ศก.2 ปีการศึกษา
2559
2560
ความก้าวหน้า

ภาษาไทย

53.67

45.84

-7.83

สังคมศึกษาฯ

44.90

-

-

ภาษาอังกฤษ

28.70

30.85

2.15

คณิตศาสตร์

37.34

34.67

-2.67

วิทยาศาสตร์

39.64
40.85

38.20
37.37

-1.44
-3.48

รวมเฉลี่ย

จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และ ปี
การศึกษา 2560 พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการทดสอบปีการศึกษา 2560 ลดลงจากปีการศึกษา 2559
คิดเป็นร้อยละ 3.48 มีเพียงสาระภาษาอังกฤษที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.15 ในปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 กับ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

45.84

ปีการศึกษา 2560
สพฐ.
45.29

ความก้าวหน้า
0.55

สังคมศึกษาฯ

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

30.85

32.73

-1.88

คณิตศาสตร์

34.67

35.55

-0.88

วิทยาศาสตร์

38.20
37.37

38.13

0.07

37.92

-0.55

กลุ่มสาระ/ วิชา
ภาษาไทย

รวมเฉลี่ย

สพป.ศก.2

จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำ คิดเป็นร้อยละ 0.55
เมื่อคิดเป็นกลุ่มสาะ/วิชา กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 0.55 และ0.07 ตามลาดับ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559-2560
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2559
และ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย สพป.ศก.2 ปีการศึกษา
2559
2560
ความก้าวหน้า
44.52

44.93

0.41

46.03

-

-

27.18

27.20

0.02

23.00

20.97

-2.03

32.57

29.82

-2.75

34.66

30.73

-3.93

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560 พบว่ำในภำพรวมค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2560 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559
คิดเป็นร้อยละ 3.93 เมื่อคิดเป็นกลุ่มสาระ/วิชา กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.41 และ 0.02 ตามลาดับ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กับ ระดับสพฐ.
ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระ/ วิชา
สพป.ศก.2
ระดับ สพฐ.
ความก้าวหน้า
ภาษาไทย
44.93
48.77
-3.84
สังคมศึกษาฯ

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

27.20

30.14

-2.94

คณิตศาสตร์

20.97

26.55

-5.58

วิทยาศาสตร์

29.82

32.47

-2.65

รวมเฉลี่ย

30.73

34.48

-3.75

จากตารางที่แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 กับ ระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าน้อยกว่าคิดเป็น
ร้อยละ 3.75
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในยุคปัจจุบัน
มีเจตนารมณ์ในการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 (ก.ต.ป.น.)

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA)โดย
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามลาดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)

คะแนนภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปี 2559 - 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2561
แสดงดังนี้
หน่วยงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ผลคะแนน ITA
ปี 2559
ปี 2560
92.78
87.07
91.36
84.70

ปี 2561
78.10
85.12

คะแนนรำยดัชนีของกระทรวงศึกษำธิกำรปี 2559 - 2561
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 - 2561 แสดงรายละเอียด ดังนี้
หน่วยงำน
สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 2

คะแนน ITA ภำพรวม
ดัชนีที่ 1
ปี 60
ปี 61 ปี 60
ปี 61
87.07 78.10 86.93 77.02
/
/
22.60 20.03

ดัชนีที่ 2
ปี 60
ปี 61
95.62 81.52
/
/
17.21 14.67

ดัชนีที่ 3
ดัชนีที่ 4
ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61
96.07 85.86 56.52 72.53
/
/
/
/
21.14 16.89 9.04 11.60

ดัชนีที่ 5
ปี 60 ปี 61
94.88 82.83
/
/
17.08 14.91

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 พบว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ได้คะแนนการประเมินใน 4 ตัวดัชนีไม่ว่าจะเป็นด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน มีผลการของค่าคะแนนลดลง ยกเว้นดัชนีที่ 4 ด้าน
วัฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ก ร มี ผ ลค่ าคะแนนเพิ่ ม สู งขึ้ น จากปี ที่ ผ่ านมา ซึ่งสะท้ อ นให้ เห็ น ว่าส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วนต่อไป
แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้องจากผลการวิเคราะห์ของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติการ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2560–2579) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่ น คงภายในและความสงบเรียบร้อ ยภายในตลอดจนการบริห ารจัด การความมั่ น คง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศทุ ก ระดั บ และรัก ษาดุ ล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลัง ป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อ มแห่ งชาติ แ ละระบบบริห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ รัก ษาความมั่ น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(3) การพัฒ นาผู้ป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒ นาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิจพิ เศษและเมื อง พั ฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพั ฒ นาระบบเมื อง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้ างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒ นากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒ นาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต้ ๖ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี เพื่ อ ให้ แ ผนการศึ กษาแห่ งชาติ บ รรลุ เป้ าหมายตามจุ ด มุ่งหมาย วิสั ย ทั ศ น์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุ จ ริ ต และการบั งคั บ ใช้ กฎหมายมี ค วามรวดเร็ว เป็ น ธรรมและได้ รับ ความร่ว มมื อ
จากประชาชน
๕) ดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น๖ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เกิ ด ภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ความพอเพี ย งมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น การด าเนิ น การผ่ า นสถาบั น หรื อ กลุ่ ม ตั ว แทน
ที่ ท าหน้ า ที่ ในการกล่ อ มเกลาทางสั งคมให้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ที่ มี จิ ต สาธารณะ จิ ต อาสาและความเสี ย สละ
เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิด
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนาเสนอและรูปแบบการป้องกัน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้สามารถแยกระหว่าง ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ๑.๒ การกาหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ ๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลา ๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา ๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
เครื่องมือต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนาเสนอและรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
แนวทำงตำมกลยุทธ์

กลยุทธ์
๔.เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
และทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุ กฝ่ าย ต่างมี ข้อ เรี ย กร้ อ งที่ ส อดคล้ องร่ ว มกั น ประการหนึ่ งคื อ การต่ อต้ านการทุ จ ริตของรัฐ บาลและเจ้ าหน้ าที่ รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อัน แน่ ว แน่ ข องประชาชนจึ งได้ กาหนดให้ มียุ ทธศาสตร์การนาเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่ างเป็ น รูป ธรรมและสอดคล้ องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ ประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารน าเจตจ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑.พัฒนากลไกการกาหนดให้
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต การเมือง
ต่อสาธารณชน
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน

๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
การทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
๖.ประยุกต์นวัตกรรมในการ
๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการ
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง
การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓จึงได้กาหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
ผ่านการกาหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการ
กาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วดั ความเสีย่ งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร ๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกัน
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เพื่อ
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
ยับยั้งการทุจริต
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต สาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนาวิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมิน
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
เชิงสร้างสรรค์ของ
การทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต ๗.๒ ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สาหรับการป้องกันการทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกัน

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต
การทุจริตค.ศ. 2003 (United
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against
๘.๔ การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
Corruption : UNCAC)
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็น
กฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary)
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว
และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการ
ทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืน
ทรัพย์สินและหนี้สิน
จากการทุจริต
๒.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการ 3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้น
สังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็น

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน
และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ในการปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ หน่วยงาน
ประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
ปราบปรามการทุจริต
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะและขีด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้
- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง ในการเผยแพร่
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
ของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเท

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลและเร่งรัดกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางานรวมไปถึงการบูรณาการ
การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ศึกษาและกากับติดตาม
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละ
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัดและกากับติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5)
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
๒.2 กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจ
ตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ เพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลกทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขอ
อนุญาตซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็น จนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม
ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปี ของหน่วยงาน

ต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทย
มาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุ จ ริ ต การสู ญ เสี ย โอกาสหรื อ สร้ า งความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนโดยเฉพาะนั ก ลงทุ น ในระยะเฉพา ะหน้ า
จะเน้ น การปรั บ ปรุ งหน่ ว ยงานให้ บ ริก ารด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน
เป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้ อ งกั น
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็ น ข้าราชการและความซื่อสั ตย์สุ จ ริต ควบคู่กับการบริห ารจัด การภาครัฐ ที่มีประสิทธิภ าพเพื่ อป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาว ใช้ เวลานาน ซ้ าซ้ อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่อง
ที่ ต้ อ งแทรกอยู่ ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก รู ป ด้ า นทั้ ง จะเร่ ง รั ด การด าเนิ น การต่ อ ผู้ ก ร ะท าการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย
ผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มี
คาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆเป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส
และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์
จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่า
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง
หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมี
วิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

(๑) ให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณี การจั ดซื้อจัดจ้ างของส่ วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐให้ หั วหน้าส่ วนราชการและหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้ำประสงค์ :
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตบริการ
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80(เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้ เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต
เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป
รำยละเอียดงบประมำณและโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1. การประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด่าเนินงาน

โครงกำร/กิจกรรม

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
-การประกาศเจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตามแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง
ในการส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต
2. สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคล 2. เสริมสร้างมาตรฐาน
ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ
ผลกระทบของการทุจริตให้ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและ
ดารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมี ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ
เกียรติภูมิ
การทุจริต
- จัดเสวนา " เขตสุจริต ไม่คดิ
คอร์รัปชัน "
- การพัฒนาบุคลากรเขตสุจริต

ตัวชี้วัด

งบประมำณ
(บำท)

1. ร้อยละของความ สาเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัติ

15,600

2. ร้อยละของจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
ตระหนักรู้และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต

15,600

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมใน
การด่าเนินงาน

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การ
กระท่าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม่
4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดีเพื่อ
สาธารณะ แบ่งปันลดความเห็นแก่
ตัวโดยยึดหลักพอเพียงมีวินัยสุจริต
จิตสาธารณะ

3. ร้อยละของจานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

4. ร้อยละของจานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

งบประมำณ
(บำท)
15,600

-

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
งบประมำณ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บำท)
1. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI)
ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น

1. พัฒนาและยกระดับ
การทางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส การด่าเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจาปี 2562
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัตติ ามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
-ประชุมการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์
2. ขับเคลื่อนนโยบายและ 2. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
และปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขต
ป้องกันและปราบปราม พื้นที่การศึกษา ประจาปี 2562
การทุจริต และประพฤติมิ
ชอบสู่การปฏิบตั ิ

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

73,200

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี 2562

15,600

เป้ำประสงค์
2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

กลยุทธ์
3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้าน การทุจริต

โครงกำร/กิจกรรม

3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4
เมตร ภายใต้หัวข้อ“สพท.ยุค
ใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต
Zero Corruption”
- โปสเตอร์ “สพท.Zero
Corruption”
- สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/
Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION JOURNAL
ประจาปี 2562
4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ
4. การจัดทาและดาเนินการ
เนื้อหาสาระ และช่องทางให้ ตามยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์
เหมาะสมสอดคล้องกับ
โดยการ มีส่วนร่วมของ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

ตัวชี้วัด
3. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมำณ
(บำท)
11,000

-

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้ง
การกาหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

1.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
2.การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

1. พัฒนาและยกระดับการ
ทางานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2. ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบสู่การ
ปฏิบัติ

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.การพัฒนาบุคลากร
เขตสุจริต

1.การพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ในการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต
2.สร้างคู่มือเสริมสร้างวินัย
1.การสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและการ
มาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ ด้านการป้องกันและ
บุคลากร
ปราบปรามการทุจริตแลการ
กระทาผิดภายในหน่วยงาน
3.การพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.การประสานความร่วมมือด้าน
บริหารงานการเงิน บัญชีและ การป้องกันและปราบปรามการ
สินทรพย์
ทุจริตในหน่วยงานและ
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สถานศึกษาในสังกัด
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแนว
ใหม่
5.การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.การส่งเสริมให้มีการใช้
สารสนเทศและการสื่อสา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
และเว๊ปไซต์ของสานักงานเขต สื่อสารของสานักงานเขตพื้นที่
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ เขต 2
เขต 2 เพื่อให้มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทีห่ ลากหลาย
สะดวกรวดเร็ว
6.การตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาประจาปี 2561

1.การบูรณาการการปฎิบัติงาน
ในหน่วยงาน เพื่อการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน

การตรวจสอบการการ
บริหารงานการเงินและพัสดุ
ของสถานศึกษาในสังกัด

1.การบูรณาการการปฎิบัติงาน
ในหน่วยงาน เพื่อการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตใน
สถานศึกษาในสังกัด

งบประมำณ
(บำท)
53,400

60,000

55,000
51,550
30,000

30,000

ภำคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ที่ 39 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
....................................................................
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนว
ทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2)สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) เพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะทางาน
ประกอบด้วย
1. นายธีระพงศ์
2. นายสุริภาศ
3. นางวรรณภา
4. นายชอบ
5. นายธงชัย
6. นายสาราญ
7. นายลิกิต
8. นางสุพิน
9. นางสาวณัฎฐิกา
10. นางดาราวัลย์
11. นายพาคีนัย
11. นางมารศรี
12. นางลาใย
13. นายสมยงค์
14. นางสุปราณี
15. นางนพรัตน์

บุษบงก์
สีหะวงษ์
บุตรวงศ์
สมภาค
เกตุทองมงคล
อุตสาหะ
เศรษฐบุตร
บุญรอง
สมบูรณ์
ศิรสิ วัสดิ์
อาจสาลี
นิลวัฒนชัย
พรหมคุณ
บุญพบ
แขมคา
ใจสว่าง

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ประธานคณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
รองประธานคณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
คณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
คณะทางาน
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะทางาน
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการบริหารการเงินฯ
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการกลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

คณะทางาน

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

คณะทางาน
คณะทางาน

16. นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
17. นางสาวลาใย
สายโงน
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
18. นายสาราญ
สงวนบุญ
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
19. ว่าที่ ร.ต.ชาตรี ไชยโยธา
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
20. นางสาววิไลวรรณา นธีนาม
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
21. นายนพรัตน์
บุญหล้า
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
22. นางไพยวรรณ มโนรัตน์
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
23. นายอดิศักดิ์
พละศักดิ์
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
24. นางสาวรวีวรรณ พวงผกา
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
25. นางสาวอุษณีย์ ศรีคราม
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
26. นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
27. ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
28. นายประวัติ
ลิมป์พัชราภรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เลขานุการคณะทางาน
29. นางนารีรัตน์
แก้วศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
มีหน้ำที่ ร่วมกันวิเคราะห์การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ให้ประสบผลสาเร็จตามความประสงค์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้รายงาน
ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

(นายธีระพงศ์ บุษบงก์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

โครงการ
หน
้วยงานรับผิดชอบโครงการ
หน
้วยงาน/ผู
้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล
้องกับนโยบาย
นโยบายที่ 1
ยุทธศาสตร
้ที่ 1

นโยบายที่ 6
ยุทธศาสตร
้ที่ 6

โครงการเสริมสร
้างคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาป
้งบประมาณ 2562
กลุ
้มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ
้มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 นางนารีรัต้น แก
้วศรี นักวิเคราะห
้นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
กุมภาพัน้ธ – กันยายน 2562
้านการบริ
ด
หารจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เสริมสร
้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ้เป
ย้นประมุข
้อ1.2
ข ปลูก้งและเสริ
ฝ
มสร
้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉัน้ท สันติวิธี
้อต
ต ้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ้เป
ย้นประมุข
้านการพั
ด
ฒนาระบบบริหารจัดการและส
้งเสริม้ทุ
ให กภาคส
้วนมี้วนร
ส ้วมในการ
บริหารจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให
้มีประสิทธิภาพ
้อ
ข 1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการนาไปสู
้การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมภิบาล

1. หลักการและเหตุผล
การทุจริตในสังคมไทยระหว
้างช
้วงเวลากว
้าทศวรรษ้งผลเสี
ส
ย้อประเทศอย
ต
้างมหาศาลและเป
้นอุปสรรค
สาคัญ้อการพั
ต
ฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที้นทุ
่เป จริตทางตรงไม
้ซับ้อน
ซ
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัด้าง
จ ในป
้จจุบัน้ปรั
ได บเปลี่ยนเป
้นการทุจริตที่ซับ้อนมากขึ
ซ
้นตัวอย
้างเช
้น การทุจริ ตเชิง
นโยบาย การทุจริต้ามแดนข
ข ้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู
้อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส
้งผลกระทบทางลบในวงกว
้าง
รัฐบาลได
้ตระหนักในสถานการณ
้การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึง้ประกาศนโยบายในการป
ได
้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด
้านการส
้งเสริมการบริหารราชการแผ
้นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป
้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ้อ
ข 10.5 ้มาตรการทางกฎหมาย
ใช
การปลูก้งค
ฝ้านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ของความเป
้นข
้าราชการและความซื่อสัต้สุ
ย จริต ควบคู
้กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ้องกั
ป นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ
้าหน
้าที่ของรัฐทุกระดับอย
้างเคร
้งครัด ยกเลิก
หรือแก
้ไขกฎหมาย ระเบียบ้อบั
ข งคับ้าง
ต ๆ ที้จ
่ไม าเป
้น สร
้างภาระแก
้ประชาชนเกินควร หรือ้ดช
เป ้องโอกาสการทุจริต
้น
เช ระเบียบการจัดซื้อจัด้าง
จ การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช
้เวลานาน ซ้าซ
้อน

และเสีย้าใช
ค ้จ
้ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร
้ชาติ้าด
ว้วยการป
้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (2560 - 2564) ซึ่ง้นกรอบทิ
เป
ศทางการดาเนินการของทุกภาคส
้วนในการป
้องกันและปราบปรามการทุจริต
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที้งส
่มุ้งเสริมปลูกจิตสานึก้สั
ให งคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู
้กับการพัฒนาเครือ้ายป
ข ้องกันและปราบปรามการทุจริตอย
้างบูรณาการโดยให
้ประชาชนมีบทบาท
สาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย
้างมี้วนร
ส ้วม โปร
้งใส เสมอภาคและเป
้นธรรม สร
้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย
้าง
แท
้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย้วงดุ
ถ ลอานาจ ควบคู
้กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ้ย ระบบข
้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร
้องค
้ความรู
้ด
้านการป
้องกันและปราบปรามกา ร
ทุจริตอย
้างมีจรรยาบรรณและต
้อเนื่อง โดยยุทธศาสตร
้ดังกล
้าวเป
้นผลจากสถานการณ
้ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย
้างรวดเร็ว้อเนื
ต ่อง และบทเรียนที้รั
่ได บจากการแปลงยุทธศาสตร
้ชาติ้าด
ว้วยการป
้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
สองฉบับที้านมาสู
่ผ ้การปฏิบัติจึง้มี
ได การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร
้ชาติ้าด
ว้วยการป
้องกันและปราบปราม
การทุจริต้สอดคล
ให ้องกับสภาพป
้ญหาและสถานการณ
้การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ้เล็
ได งเห็นความสาคัญของดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
้ดังกล
้าว จึง้ก
ได าหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป
้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อ้ส
ให านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ้นแนวทางและมาตรการตามยุ
เป
ทธศาสตร
้ชาติฯ นาไปสู
้การปฏิบัติโดยกาหนด
้ในแผนปฏิ
ไว
บัติราชการ 4้ป และแผนปฏิบัติราชการประจาป
้ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร
้หลักที้ในการจั
่ใช
ดทาแผนปฏิบตั ิ
การป
้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคานึงถึงความสอดคล
้องกับยุทธศาสตร
้ชาติ 20้ป (พ.ศ. 2560
– 2579) ยุทธศาสตร
้ชาติ้าด
ว้วยการป
้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม
้บท
บูรณาการป
้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20้ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ้มี
ให การดาเนินงาน
ภายใต
้โครงการเสริมสร
้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล
้องกับ
ยุทธศาสตร
้ชาติ้าด
ว้วยการป
้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป
้นไปตามแนวทาง
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
้ ประเด็นการป
้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต
้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด
้วย 1) สร
้างจิตสานึก และปลูก้ง
ฝ
ความซื่อสัต้สุ
ย จริต 2) สร
้างกลไกป
้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร
้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต และ
การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร
้งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ซึ่ง้นการประเมิ
เป
นเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน
้วยงานภาครัฐในทุก
มิติ ตั้งแต
้การบริหารงานของผู
้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ
้าหน
้าที่ภายในหน
้วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ
“วัฒนธรรม” ในหน
้วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท
้อนได
้จากการรับ้ของผู
รู ้มี้วนได
ส ้ส
้วนเสีย
ภายในและผู
้มี้วนได
ส ้ส
้วนเสียภายนอก มีกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร
้งใสฯ 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปร
้งใส
(Transparency Index) 2) ดัชนีความพร
้อมรับผิด (Accountability Index) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน (Corruption-FreeIndex) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค
้กร (Integrity Culture Index) 5) ดัชนี
คุณธรรมการทางานในหน
้วยงาน (Work Integrity Index) โดยใช
้เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร
้งใสใน
การดาเนินงานของหน
้วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จานวน 3 ฉบับ ้แก
ได ้
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจัก้ษ (แบบสารวจ Evidence – Based) 2) แบบสารวจความคิดเห็น้มี
ผู ้วนได
ส ้ส
้วน
เสียภายใน (แบบสารวจ Internal) และ 3) แบบสารวจความคิดเห็น้มี
ผู ้วนได
ส ้ส
้วนเสียภายนอก

(แบบสารวจ External) จึงนามาสู
้การจัดโครงการเสริมสร
้างคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อ้นกรอบทิ
เป
ศทางใน
ดาเนินการป
้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล
้องกับยุทธศาสตร
้ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส
้งผลให
้การทุจริต
ในการปฏิบัติราชการของหน
้วยงานให
้ลดน
้อยลง
2. วัตถุประสงค
้
2.1 เพื่อเสริมสร
้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ้มี
ให ผลการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกมิติ
2.2 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร
้งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)้งบประมาณ
ป
2562
3. ้าหมาย
เป
้านปริ
ด มาณ
-บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
จานวน 60 คน
้บริ
-ผู หารสถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 1,260 คน
้านคุ
ด ณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกมิติ มีระดับคุณภาพ “ร
้อยละ 85” ขึ้นไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร
้งใสในการดาเนินงานของหน
้วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
้งบประมาณ
ป
2562 คิด้นร
เป ้อยละ 90 ขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร
้างความเข
้มแข็งสานักงานเขตพื้นที่ ก.พ.-มี.ค.62
การศึกษาสุจริต
1.1 การประชุมปฏิบัติการทบทวนความรู
้ความเข
้าใจ
1.2 การจัดทาแผนพัฒนาระยะ 4้/แผนปฏิ
ป
บัติ
การประจาป
้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
-แผนปฏิบัติการป
้องกันและปราบปรามการทุจริต
-รายงานการวิเคราะห
้ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
้ทับ้อน
ซ
2. กาหนดกิจกรรมที่จัดในโครงการ

้รั
ผู บผิดชอบ
กลุ
้มนโยบายและแผน
้วมกั
ร บ
กลุ
้มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา และ
กลุ
้มเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2

ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

3. แต
้งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
4. จัดประชุมปฏิบัติการบุคลากรในสังกัดทุกคน
-ทบทวนความรู
้ ความเข
้าใจฯ
-วิเคราะห
้ความเสี่ยง/ความสอดคล
้อง
-จัดทาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจาป
้
5. ปรับปรุงแก
้ไขและพัฒนาแผนปฏิบัติการ
6. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร
้างมาตรฐานคุณลักษณะสุจริต 5
ประการ/องค
้ประกอบ
1.ประชุมคณะทางานจัดท้างมาตรฐานคุ
าร
ณ
ลักษณะสุจริต 5 ประการ
2.กาหนดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เพื่อทาความเข
้าใจในมาตรฐานคุณลักษณะสุจริต
5 ประการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
3 กิจกรรมที่ 3้งเสริ
ส มและพัฒนาบุคลากรสานักงานเขต
4 พื้นที่การศึกษาสุจริต
กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณธรรมและความโปร
้งใสในการ
ดาเนินงานของหน
้วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาข
้อมูลกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร
้งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ออนไลน
้ (ITA /ITA Online)
2.ศึกษาข
้อมูลเครื่องมือการประเมิน
-ฉบับที่ 1 แบบสารวจหลักฐานเชิงประจัก้ษ
(Evidence – Based Intergrity and Transparency
Assessment : EBIT)
ฉบับที่ 2 แบบสารวจความคิดเห็น้มี
ผู ้วนได
ส ้
้วนเสี
ส ยภายใน (Internal Intergrity and
Transparency Assessment : IIT)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มี.ค.62
มี.ค.-เม.ย.62

มี.ค.2562
ส.ค.-ก.ย.2562
พ.ค.-มิ.ย.62

พ.ค.-มิ.ย.62

พ.ค.-มิ.ย.62

้รั
ผู บผิดชอบ
กลุ
้มนโยบายและแผน
้วมกั
ร บ
กลุ
้มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา และ
กลุ
้มเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2

ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

-ฉบับที่ 3 แบบสารวจความคิดเห็น้มี
ผู ้วนได
ส ้
้วนเสี
ส ยภายนอก (External Intergrity and
Transparency Assessment : EIT)
3. กาหนดกิจกรรมที่จัดในโครงการ
4. แต
้งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
5. จัดประชุมปฏิบัติการบุคลากร ทบทวนความรู
้
ความเข
้าใจฯ การประเมิน ITA
6. วางแผนเตรียมรับการประเมิน
7. รับการประเมิน ITA จาก สพฐ.
8. ปรับปรุงแก
้ไขและพัฒนา
9. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
5 กิจกรรมที่ 5 รับการติดตามและประเมินคุณธรรมและ
ความโปร
้งใสในการดาเนินงานของหน
้วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปผลและรายงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

้รั
ผู บผิดชอบ
กลุ
้มนโยบายและแผน
้วมกั
ร บ
กลุ
้มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา และ
กลุ
้มเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2

มิ.ย.-ก.ค.62

ส.ค.62

5. งบประมาณ ้รั
ได บการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
้นเงิ
เป นจานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ
้วน) โดยมีรายละเอียดการใช
้จ
้ายงบประมาณดังนี้
กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร
้างความเข
้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.1 ้าอาหาร,อาหารว
ค
้างและเครื่องดื่ม (60 คน.*150บ.)
9,000
1.2 ้าพาหนะ
ค
1.3 ้าที
ค ่พัก
1.4 ้าเบี
ค ้ยเลี้ยง
1.5 ้าตอบแทน
ค
3,600
1.6 ้าวั
ค สดุ้าใช
/ค ้จ
้ายอื่น
3,000
รวม
15,600
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร
้างมาตรฐานคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ/องค
้ประกอบ
2.1 ้าอาหาร,อาหารว
ค
้างและเครื่องดื่ม (60คน*150บ.)
9,000
2.2 ้าพาหนะ
ค
2.3 ้าที
ค ่พัก
2.4 ้าเบี
ค ้ยเลี้ยง
2.5 ้าตอบแทน
ค
3,600
2.6 ้าวั
ค สดุ้าใช
/ค ้จ
้ายอื่น
3,000
รวม
15,600
กิจกรรมที่ 3้งเสริ
ส มและพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3.1 ้าอาหาร,อาหารว
ค
้างและเครื่องดื่ม (200คน*150บ.*2วัน)
60,000
3.2 ้าพาหนะ
ค
3.3 ้าที
ค ่พัก
3.4 ้าเบี
ค ้ยเลี้ยง
3.5 ้าตอบแทน
ค
7,200
3.6 ้าวั
ค สดุ้าใช
/ค ้จ
้ายอื่น
6,000
รวม
73,200
กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณธรรมและความโปร
้งใสในการดาเนินงานของหน
้วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
4.1 ้าอาหาร,อาหารว
ค
้างและเครื่องดื่ม (260คน*150บ.)
39,000
4.2 ้าพาหนะ
ค
4.3 ้าที
ค ่พัก
-

กิจกรรม
งบประมาณ
4.4 ้าเบี
ค ้ยเลี้ยง
4.5 ้าตอบแทน
ค
3,600
4.6 ้าวั
ค สดุ้าใช
/ค ้จ
้ายอื่น
6,000
รวม
48,600
กิจกรรมที่ 5 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร
้งใสในการดาเนินงานของหน
้วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA
5.1 ้าอาหาร,อาหารว
ค
้างและเครื่องดื่ม (150คน*150บ.)
22,500
5.2 ้าพาหนะ
ค
5.3 ้าที
ค ่พัก
5.4 ้าเบี
ค ้ยเลี้ยง
5.5 ้าตอบแทน
ค
3,600
4.6 ้าวั
ค สดุ้าใช
/ค ้จ
้ายอื่น
6,000
รวม
29,100
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลและรายงาน
15,900
รวมทัง้ สิน้ (สองแสนบาทถ
้วน)
200,000
ขอถัว้ายทุ
จ กรายการเท
้าที้ายจริ
่จ ง
7. การวิเคราะห
้ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ้จจั
ป ยความเสี่ยง
7.1.1 ความเสีย่ งด
้านระบบการจัดการ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร
้ และจุด้น
เน ที่เกี่ยวข
้องกับโครงการที่จะดาเนินงาน้งผล
ส
้กิ
ให จกรรรมที่หรือโครงการจาเป
้นต
้องชะลอ้าช
ล้า หรือยกเลิกการดาเนินงาน
- บุคลากรครูมีการโยกย
้าย สับเปลี่ยน ระหว
้างดาเนินงานโครงการ้งผลให
ส ้ระบบการทางานเป
้น
ทีมขัด้อง
ข คลาดเคลื่อน ้เป
ไม้นไปตามแผนงานที่กาหนด
- บุคลากรครูมีความรู
้ความสามารถและประสบการณ
้การทางานที่แตกต
้างกัน หรือ้ตรงกั
ไม บ
กิจกรรมที่ดาเนินงานในโครงการ้งผลให
ส ้วัตถุประสงค
้ของโครงการประสบผลสาเร็จ้อย
น และไม
้เป
้นไปตามเป
้าหมาย
และตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนด
7.1.2 ความเสีย่ งด
้านกาหนดเวลาการดาเนินโครงการ
- การได
้รับการจัดสรรงบประมาณล
้าช
้า้งผลให
ส ้ไม
้สามารถปฏิบัติงานได
้ทันเวลาที่กาหนดเช
้น
โอนจัดสรรงบประมาณให
้ดาเนินการใกล
้หมดระยะเวลาการใช
้งบประมาณ ้เร
ให้งรัดการดาเนินงาน ้นต
เป ้น
- ระยะเวลาที่กาหนดไม
้สัมพัน้กั
ธ บทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และสื่อวัสดุ เนื่องจากมี้จจั
ป ย
ภายนอกเกินความควบคุม้ามาแทนที
เข
่การดาเนินงาน้งผลให
ส ้เวลามาก้อยเกิ
น นไป และมีภารกิจหรือภาระงานอื่นที่
้งด
เร้วนกว
้าเข
้ามาแทรกระหว
้างการดาเนินโครงการ ทาให
้ส
้งผลต
้อระยะเวลาการดาเนินงาน

7.1.3 ความเสีย่ งด
้านค
้าใช
้จ
้าย
- ้มี
ไม งบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการตามที้รั
่ได บภายในเวลาที่กาหนด หรือ้งดการ
ให
ดาเนินงานโครงการเนื่องจากงบประมาณน
้อยหรือ้พอ
ไม
- ความผิดพลาดในการตัดสินใจดาเนินการจัดซื้อจัด้างวั
จ สดุท้สั
ี่ไม มพัน้หรื
ธ อ้สอดคล
ไม ้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
7.1.4 ความเสีย่ งด
้านเทคนิค
- การวางแผนการปฏิบัติงานไม
้เป
้นระบบ ขาดการมี้วนร
ส ้วมและความต
้อเนื่อง
- ถูก้จจั
ป ยภายนอก/อุปสรรคอื่น้ามากระทบระบบและเทคนิ
เข
คการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กาหนดไว
้โดยมิ้คาดหมาย
ได
นอกเหนือหรือเกิดความควบคุม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
บุ ค ลากรทุ ก คนในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รายงผลการดาเนินงาน
แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ้รั
ได บ การพัฒ นาให
้มี ตามโครงการ
คุณลักษณะด
้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มี
พฤติกรรมเชิงบวกที่ครอบคลุ ม การปฏิ บั ติราชการของ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกมิติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาศรีส ะเกษ รายงผลการดาเนินงาน
แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
เขต 2 มีผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร
้งใสใน ตามโครงการ
การด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ป ระถ ม ศึ ก ษ าศ รี ส ะเก ษ เข ต 2 (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ้ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
2562 เพิ่มสูงขึ้น (ระดับสูงมาก)
ตัวชี้วัดและค
้าเป
้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
้าเป
ค ้าหมาย
บุคลากรทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ้รั
ได บ ้อยละ
ร
100
การพัฒนาให
้มีคุณลักษณะด
้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีพฤติกรรมเชิง
บวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกมิติ
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาศรีส ะเกษ เขต 2 มี ผ ลการประเมิ น ้อยละ
ร
90
คุ ณ ธรรมและความโปร
้งใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาเชีย งใหม
้ เขต 6 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
้งบประมาณ
ป
2562 เพิ่มสูงขึ้น (ระดับสูงมาก)

ผลที่คาดว
้าจะได
้รับ
1. บุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค
้ตรงตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. บุ คลากรทางการศึ กษาในส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มี การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนักในการดาเนินงานและพัฒนางานในหน
้าที้วยคุ
่ด ณธรรมและความโปร
้งใส
้
3. บุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ้รั
ได บการปลูก้งและ
ฝ
เสริมสร
้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉัน้ท สันติวิธ้อต
ี ต ้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึ ดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริ้เป
ย้นประมุข
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีความมั่นคง สามารถเสริม้างความมั
สร
่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมาหากษัตริ้เป
ย้นประมุข
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีระบบบริหารจัดการและส
้งเสริม ้ทุ
ให ก
ภาคส
้วนมี้วนร
ส ้วมในการบริหารจัดการศึกษา
6. ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีระบบการวางแผนการนาไปสู
้การปฏิบั ติ
สามารถกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล

(นางนารีรัตน์ แก้วศรี) ผู้เสนอโครงการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายประวัติ ลิมป์พัชราภรณ์) ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นายชอบ สมภาค)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายธีระพงศ์ บุษบงก์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
้อนุ
ผู มัติโครงการ

