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สวนที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผลกระทบทาง
ลบในวงกวาง
รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได ป ระกาศนโยบายในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด า นการส ง เสริ ม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติ มิชอบของเจ า หน าที่ของรั ฐทุกระดั บอย างเคร งครั ด ยกเลิ กหรื อแก ไ ข
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน
และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ งเป นกรอบทิ ศทางการดํ าเนิ นการของทุ กภาคส วนในการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ
โดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สราง
ระบบและกลไกที่มีอิสระอย างแท จริ งในการตรวจสอบ ควบคุ ม กระจาย ถ วงดุ ลอํานาจ ควบคูกับ การพัฒ นา
กฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองค
ความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผล
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณ
การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทย
ตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาท
ของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ให
รัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการต อต านการทุจ ริ ตทุ กรูป แบบอย างเขมแข็ ง เพื่อใหป ระเทศไทยเป นประเทศที่ มีมาตรฐานความโปร งใส
เทียบเทาสากล
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้ งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผ านยุทธศาสตร ๖ ดาน ได แก สร างสังคมที่ไมท นตอการทุจริ ต
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
สูงกวารอยละ ๕๐ เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเปนกรอบ
ทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะ
สงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง
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1.1 บทนํา

ขอมูลทั่วไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 เปนองคกรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 8 และมาตรา 33 และ มาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในสวนที่
รับผิดชอบในพื้นที่ 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย อําเภอนาหมื่น อําเภอบานหลวง
อําเภอแมจริม อําเภอสันติสุข และอําเภอภูเพียง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 191 โรงเรียน 3 สาขา

1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ตั้งอยูเ ลขที่ 114 หมู 6 ตําบลดูใต อําเภอ
เมืองนานจังหวัดนาน มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ทิศตะวันออกติดตอกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
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1.3 โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จัดโครงสรางการบริหารงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออกเปน 6 กลุม และ 1 หนวย ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบาย
และแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน
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1.4 ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.4.1 ขอมูลสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 191 โรงเรียน 3 สาขา รวม 194 โรงเรียน จัดการเรียนการสอน 183 โรงเรียน 2 สาขา รวม
185 โรงเรียน โรงเรียนที่ไมมีนักเรียน ยังไมเลิกสถานศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัด ปการศึกษา 2560 จําแนกตามอําเภอ
โรงเรียนในสังกัด

อําเภอ
เมืองนาน
แมจริม
บานหลวง
นานอย
เวียงสา
นาหมื่น
สันติสุข
ภูเพียง
รวมทั้งสิ้น

ประถม สาขา

รวม

39
14
8
28
57
16
12
18
192

41
14
8
28
57
16
12
18
194

2

2

โรงเรียนนอกสังกัด
สพม.
37

5
1
1
1
3
2
1
2
16

อทป

3

3

กศ.
พิเศษ

ศูนย เอกชน

1

1
1
2

5
1

เทศบาล

3

3
1
1

10

3

พระ
ปริยัติ

ตชด. รวม

1
1
1
1
2
1
1
8

1

1

15 56
4 18
2 10
2 30
12 69
2 18
3 15
4 22
44 238

ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ โรงเรียนที่ไมมีนักเรียน อยูระหวางการดําเนินการประกาศเลิกสถานศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบานทรายทอง อําเภอเมืองนาน

2. โรงเรียนบานบอสวก อําเภอเมืองนาน

3. โรงเรียนมิตรมวลชน 3 อําเภอแมจริม

4. โรงเรียนบานไชยสถาน อําเภอเวียงสา

5. โรงเรียนบานวังมวง อําเภอเวียงสา

6. โรงเรียนบานหวยแกวมิตรภาพที่ 51 อําเภอเวียงสา

7. โรงเรียนบานผาเวียง อําเภอเวียงสา

8. โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาหวยไฟ อําเภอเวียงสา

9. โรงเรียนบานบุปผาราม อําเภอภูเพียง

รวม
ทั้งสิ้น
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ตารางที่ 2จํานวนนักเรียนในสังกัด จําแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน แยกเปนรายอําเภอ
รวม
ระดั
บ
ชั
้
น
(คน)
ที่ อําเภอ
ทั้งสิ้น
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
1 เมือง
89 540 566 722 677 735 705 721 757 182 161 171 6,026
2
3
4
5
6
7
8

นาน
แมจริม
บาน
หลวง
นานอย
เวียงสา
นาหมื่น
สันติสุข
ภูเพียง

รวมทั้งสิ้น

-

73
7

67
3

71
7

1,300
688

333 84
502 118
129
153 54
102 40

80
96
53
34

63
86
53
28

2,999
3,858
952
1,147
874

5 104 160 161 168 171 164 156
79 69 67 102 80 108 75 91

20 376 316 376 342
19 246 322 453 512
8 129 108 113 125
3 63 90 141 145
9 67 96 98 103

330
496
105
140
98

332
513
120
132
104

347
495
115
120
95

148 1,505 1,671 2,130 2,167 2,152 2,185 2,132 2,223

558

494

479 17,844

ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
1.4.2 ขอมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 3 จํานวนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จําแนกตามสายงาน/คุณวุฒิการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครู
พนักงานราชการ (ครู)
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
รวม

เอก
1
2
3

โท
1
2
13
144
2
367
23
552

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี
ต่ํากวาตรี
16
3
871
1
60
25
1
975
1

รวม
1
2
13
161
5
1,241
60
49
1,532
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ตารางที่ 4 จํานวนขาราชการครูในสถานศึกษา บุคลากรอื่น ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว จําแนกตามอําเภอ
อําเภอ

1.เมืองนาน
2. แมจริม
3. บานหลวง
4. นานอย
5. เวียงสา
6. นาหมื่น
7. สันติสุข
8. ภูเพียง

ขาราชการครู
ขาราชการ พนักงาน
ครู
ราชการ

ครูอัตรา
จางจาง
(ชั่วคราว)

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

อัตราจาง
ธุรการ รร.
(ชั่วคราว)

บุคลากร
อื่น

รวม

412
8
25
17
22
16
500
142
11
14
7
3
6
183
67
1
8
5
3
84
250
13
16
11
16
11
317
379
10
39
22
24
20
494
92
9
11
5
8
6
131
116
7
14
4
5
4
150
103
1
17
8
5
6
140
สพป.นาน เขต 1
16
13
8
49
86
รวมทั้งสิ้น
60
87
1,577
144
96
72
49 2,085
ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จําแนกตามตําแหนง/วุฒิการศึกษา
ที่

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ศึกษานิเทศก
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นิติกร
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูดํารงตําแหนง / วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี >ปริญญาตรี รวม
1
1
2
2
13
13
2
1
3
9
2
11
2
2
4
7
11
1
1
2
1
1
1
1
2
3
3
6
1
1
7
1
8
1
1
1
1
39
25
1
65
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrityand Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน
เขต 1
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปน
กลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช
ประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได เ ริ่ ม
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลําดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต การบริหารงานของผูบริ หารและการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่ภายในหนวยงาน มีการประเมิ น
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนไดจากการ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ป 2558 - 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแตปงบประมาณ
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พ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558
– 2560 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หนวยงาน
ป 2558
ป 2559
ป 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
81.78
77.83
86.04
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
74.02
81.36
84.70
คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2559 - 2560
ผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาน า น เขต 1รายดั ช นี
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

คะแนน ITA
ภาพรวม
ป 59
ป 60
77.83 86.04

ดัชนีที่ 1

ดัชนีที่ 2

ดัชนีที่ 3

ดัชนีที่ 4

ดัชนีที่ 5

ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60
80.37 82.48 62.51 95.15 94.18 95.16 62.97 61.34 82.71 92.91

ประถมศึกษา
นาน เขต 1

จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1ไดคะแนน
การประเมินในดัชนีที่ 4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ซึ่งประกอบดวยประเด็นดานการดําเนินการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ต่ํากวารอยละ 80 ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีจุดบกพรองในเรื่องการดําเนินการเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ซึ่งตองดําเนินการเพื่อปรับปรุงอยางเรงดวน
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
นาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใชกรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานาน
เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
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สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของ
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สวนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปน
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพั ฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐
ป(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1)เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3)การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5)การพั ฒ นาเสริ ม สร า งศั ก ยภาพการผนึ ก กํ า ลั ง ป อ งกั น ประเทศการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6)การพัฒนาระบบการเตรีย มพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภั ยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรราย
ยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
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(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ด า นการขนส ง ความมั่ น คงและพลั ง งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่ อมโยงกั บ ภู มิภ าคและเศรษฐกิ จ โลก สร างความเป นหุ นส วน การพั ฒ นากั บ นานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย 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
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึก
กําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว ๒ ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย ๕๓
ตัวชี้วัด
แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต ๖ ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน
พันธกิจ

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ ๕๐
วัตถุประสงคหลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ
จากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนใน
ระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่
“ไมทนตอ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน
ที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่ ๑ กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแต
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
ปฐมวัยใหสามารถแยกระหวาง
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชน
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
สวนรวม
๑.๒ การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
๒. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการ
๒.๑ กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมือง
กลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่ดี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแต
ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
๒.๔ การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องคกรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม
๓. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

๓.๑ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต

๔.๑ สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
๔.๒ สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุก
กลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ
การแสดงออกซึ่ งเจตจํ านงทางการเมื องของประชาชนทุ กกลุ มทุ กฝ ายที่ ไ ม ย อมรั บ และไม อดทนต อการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชน
ไทยทุกกลุมทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไป
ดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนให
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ ๒ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานง ๑.๑ กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทาง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
การเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอน
ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทาง
การเมือง
๑.๒ กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดง
เจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
๒. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

๒.๑ ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาที่รัฐ
๒.๒ การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม
ของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ

๓. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการ ๓.๑ ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธ
สําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
๓.๒ ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ใน
การกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติ
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เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
๓.๓ การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการ
แกปญหา

๔.๑ ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการ
จัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
๔.๒ จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ
และเหมาะสม

๕. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการ
ทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน

๖. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการ ๖.๑ กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางใน
ดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง การดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบาย
ที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
นั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
๖.๒ จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการ
ปองกันการทุจริตในแตละโครงการที่พรรคการเมืองได
หาเสียงไวกับประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy
Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูล
กลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตรที่ ๓ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
๑.๓ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk
Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๑.๗ กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ
๑.๘ เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณาราง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.๙ การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือ
เปนความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการ
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
ทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงาน
- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน
และตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย สื่อมวลชนและประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
ไปปฏิบัติ
๔. สงเสริมใหมีการศึกษาวิเคราะห ติดตาม
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการ
และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกร ทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปกครองสวนทองถิ่น
๔.๒ เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดย
อาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหา
การทุจริตในแตละระดับ

๒. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปญหาการทุจริต

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๑.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกัน
การทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปองกันการทุจริต
๒.๑ สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตสูการปฏิบัติ
๒.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนํา
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และ
หาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด
(Integrated MarketingCommunication : IMC)
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๕. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมิน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิ
บาล

เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕.๑ พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
๖.๑ สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกร
ภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวน
เกี่ยวของกับการทุจริตอยางเด็ดขาดและรุนแรง

๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริต

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ
อาชีพและเปนไปตามาตรฐานสากล
๗.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค
สําหรับการปองกันการทุจริต

๘. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.
2003 (UnitedNations Convention
againstCorruption : UNCAC)

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตาน
การทุจริต
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่
ของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต
๘.๓ สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและ
การจัดการคลังของรัฐ
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๕ “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
ได อ ย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล า ว จะมุ ง เน น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย (Enforcement)
การตั ดสิ นคดี และลงโทษผู กระทําผิ ด (Judiciary) การบู รณาการร วมกั นของหนวยงานต าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
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และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น คดี ก ารทุ จ ริ ต จะถู ก ดํ า เนิ น การอย า งรวดเร็ ว และผู ก ระทํ า การทุ จ ริ ต
จะได รับ การลงโทษสาธารณชนและสั งคมเกิ ด ความตระหนั กและเกรงกลั วที่ จ ะกระทํ าการทุ จ ริต อั นจะส งผล
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ ๕ กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมี ๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน
ประสิทธิภาพ
ตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.๒ การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการ
รับเรื่องรองเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
การตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไป
ถึงระบบการติดตามทรัพยสินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษใน 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมี
การปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพ
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปราม
การทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงานภาครัฐตนสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอ
ปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ พลวัตของการทุจริต
ทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให
มาตรฐานสากล
หนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา
เพื่อใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความ
เสียหายความเรงดวน และสถิติการทุจริต
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4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละ
พื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการ
บังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการ
5.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริต
ทุจริตระหวาง
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อ
สาธารณะหนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน
เกี่ยวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการ
ทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และ
ผูแจงเบาะแส(Whistleblower) และเจาหนาที่ใน ผูใหเบาะแส(Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสราง
กระบวนการปราบปราม
ความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได
การทุจริต
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสห
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ
วิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการ
รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู
ทักษะและขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริต(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลี่ยนเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชน
- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
สาธารณชนอยางกวางขวาง
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ
ปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป
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ยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
แตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศโดยมี
กลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๖ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการ
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ
รับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index
สํารวจตามแตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนี
:CPI) ของประเทศไทย
การรับรูการทุจริต (CPI)
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการ
รับรูการทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการ 2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวา
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
(ยุทธศาสตรที่ 1 -ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการ
Index :CPI) ของประเทศไทย
รับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศ
๒.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ได แ ถลงนโยบายต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ดาน
ดานที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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ระบบราชการเป นระบบที่ ใหญ โ ตมหึ มา ประกอบด ว ยบุ คลากร งบประมาณ และอํ านาจตามตั วบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรค
ตอการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได แตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมา ระบบราชการและเจาหนาที่บางสวน
กลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ทั้งยังไมอาจใชกลไกเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการ
ขออนุญาตซ้ําซอนใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับ กับ
การเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําใน
สังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของ
หนวยงานตางประเทศบางแหงเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจ
ในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐให
เหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และ
การรั ก ษาบุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไว ใ นระบบราชการ โดยจะดํ า เนิ น การตั้ ง แต ร ะยะเฉพาะหน า ไป
ตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํ า นาจเพื่ อให ป ระชาชนสามารถเข าถึ ง บริ การสาธารณะได โ ดยรวดเร็ ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลา
ดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดย
มิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหนาจะเนนการปรับ ปรุงหน วยงานให บริ การด านการทําธุร กิจ การลงทุ น และดานบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถให บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆ เพื่อใหประชาชน
สามารถเดิ น ทางไปติ ด ต อ ขอรั บ บริ ก ารได โ ดยสะดวก การให บ ริ ก ารถึ ง ตั ว บุ ค คลผ า นระบบศู น ย บ ริ ก ารร ว ม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริ มสร างระบบคุณธรรมในการแตงตั้ งและโยกย ายบุ คลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ
แทรกแซงจากนั กการเมื อง และส ง เสริ ม ให มีก ารนํ า ระบบพิ ทั ก ษ คุ ณธรรมมาใช ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ
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๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติ มิชอบของเจ าหน าที่ของรั ฐทุกระดั บอย างเคร งครั ด ยกเลิ กหรื อแก ไ ข
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน
และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อให ครอบคลุมการปอ งกันและปราบปรามการทุ จริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปน
เรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกรูปดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง
ในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผล
การประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือ
ทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และ
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค ก รภาคเอกชนและเครื อ ข า ยต า งๆที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สอดส อ ง
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยาน
และผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปน
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรงใส และ
Anti-Corruptionซึ่งจะเปนยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร จะไมมีใตโตะหลังโตะ
หลังบาน ตามน้ําใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานทั้งสามทาน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพื่อขอรับผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สําคัญ
อีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไมโกง
ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศระบบและการสนทนาเพราะการไมโกงมีวิธีการเดียวก็คือใหเกลียดการ
โกง และจะไดไมทํา
คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
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(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ใหเปนไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางเครงครัด

30

สวนที่ 3
การบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน
พันธกิจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุงเนนใหบุคลากรแยกแยะผล
ประโยขนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมออกจากกันได
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 6๐
วัตถุประสงคหลัก
๑) บุคลากรมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตและเกิดวัฒนธรรมมุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๒) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
3) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของสํานักงานมีคาคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ไมนอยกวารอยละ 80 (เชิงปริมาณ)
2. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
3. ระดั บ คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ไมนอยกวารอยละ 85
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองปนและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ ๑ มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ใหเกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในทุ ก ระดั บ ช ว งวั ย ตั้ ง แต ป ฐมวั ย เพื่ อ สร า งวั ฒ นธรรมต อ ต า นการทุ จ ริ ต และปลู ก ฝ ง ความพอเพี ย ง
มีวินัย ซื่ อสั ตย สุ จริ ต เป นการดําเนินการผ านสถาบั นหรือกลุ มตั วแทนที่ ทําหน าที่ ในการกลอมเกลาทางสังคม
ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน
มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม ย อมรั บ และต อ ต า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ การดํ า เนิ น การจะกํ า หนดกลยุ ท ธ แนวทาง

32
การดํ า เนิ น การตามกลยุ ท ธ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ เพื่ อ ให ทุ ก ส ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
นําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการตอไป
งบประมาณ
เปาประสงค
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก
และพฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สูการเปนบุคคลตนแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดาเนิน
งาน

2. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน
สวนรวมในการ
ดาเนินงาน

1. การประกาศเจตนารมณ/
กําหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหและ
รับของขวัญ เพื่อใหบุคลากร
ถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
สงเสริมการตอตานการทุจริต
3. ปรับฐานความคิดบุคลากร
ใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การกระทาที่ถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน"
- การสรางความรับรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
ขาราชการใหม

1. รอยละของ
ความ สําเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ

-

3. รอยละของ
จํานวนบุคลากร
เปาหมายมีความ
ตระหนัก
และปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับ
ซอน

80,000

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดย
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อาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เปาประสงค
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
1.สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย หรือสูงกวา
เปาหมาย เพื่อผลักดันให
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน
(CPI) ของประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

1. พัฒนาและยกระดับ
การทํางานให
สอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบสู
การปฏิบัติ
2. เสริมสรางภาพลักษณที่ 3. สรางการรับรู
ดีในองคกรและสาธารณชน เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ใหเกิดความเชื่อมั่นใน
และการดําเนินงาน ใน
กระบวนการทางาน ดาน ดานการสงเสริม
การปองกันและปราบปราม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต
การทุจริต

1. อบรมพัฒนาบุคลากรใหอยูใน
เกณฑมาตรฐานการประเมินดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน
- การเขารับการอบรมเพื่อเตรียม
รับการ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดาเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA)
- การประชุมเตรียมความพรอม
การตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษประจําป 2561
- การประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ
2. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป2561
3. สรางสื่อประชาสัมพันธ
แนวสรางสรรคเพื่อใหเขาถึงได
งาย นาสนใจ และกระตุนให
ประชาชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่ง
ในการตอตานการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร
ภายใตหัวขอ
“สพท.ยุคใหม โปรงใส ไรทุจริต
ZeroCorruption”
- โ ป ส เ ต อ ร “สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอรประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียน

1. คาคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(ITA)สูงขึ้น

71,600

2. หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ประจําป
2561
3. จํานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ
ในดานการตอตาน
การทุจริต เพื่อ
สรางการรับรูม ี
ความหลากหลาย
ขึ้น

-

30,000
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4. พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และชองทางให
เหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการของ
กลุมเปาหมายทุกระดับ

3. สรางความเขาใจและกลไก 5.สรางคูมือและแนว
การปองกันการทุจริต
ปฏิบัตกิ ารรับรูเกี่ยวกับ
การขอรับงบประมาณ
และการอบรมการ
จัดซื้อจัดจางระบบ
e-GP ใหเปนไปตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ

- คูมือปองกันผลประโยชนทับ
ซอน (กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/
Do & Don't)
4. การจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร ประชาสัมพันธโดย
การ มีสวนรวมของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดเสีย

5.การจัดทําแนวปฏิบัติการขอรับ
งบประมาณงบลงทุนคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
6. การอบรมระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏกระทรวง
และการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
(E-Government
Procurement: e-GP)

4. รอยละของ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอ
ระบบบริหาร
จัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ตอตานการทุจริต
(ชองทาง/การนา
เสนอขอมูล)
5.หนวยงานมีแนว
ปฏิบัติการขอรับ
งบประมาณงบ
ลงทุนคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
6. ผูเขาอบรมมี
ความเขาใจ
ระเบียบ สามารถ
นําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง

-

35,000

89,200

ยุทธศาสตรที่ ๕ “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
ได อ ย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล า ว จะมุ ง เน น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย (Enforcement)
การตั ดสิ นคดี และลงโทษผู กระทําผิ ด (Judiciary) การบู รณาการร วมกั นของหนวยงานต าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น คดี ก ารทุ จ ริ ต จะถู ก ดํ า เนิ น การอย า งรวดเร็ ว และผู ก ระทํ า การทุ จ ริ ต
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จะได รับ การลงโทษสาธารณชนและสั งคมเกิ ด ความตระหนั กและเกรงกลั ว ที่ จ ะกระทํ าการทุ จ ริต อั นจะส งผล
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
โครงการ/
งบประมาณ
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
(บาท)
1 การปรับปรุงระบบการรับ
เรื่องรองเรียนของหนวยงาน
ตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมี
ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
๒ การสรางความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจตอระบบการรับ
เรื่องรองเรียน

๑. ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องรองเรียนการ
ทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศรับ
เรื่องราวรองเรียน
รองทุกข
-จัดสรางระบบ
สารสนเทศรับ
เรื่องราวรองเรียน
รองทุกข

1.ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีชองทางในการ
แจงเรื่องรองเรียนไดอยาง
รวดเร็วและมีความมั่นใจตอ
ระบบการรับเรื่องรองเรียน

30,000

36

สวนที่ 4
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดจัด
กิจกรรมดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เปนมูลเหตุใหเกิดการ
ทุจริต หรือกระทําผิดวินัย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1
การประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและการประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
1. แจงประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานพรอมเผยแพรประชาสัมพันธบน Website
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
2. ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจบุคลากร สพป.นาน เขต 1
3. บุคลากรใน สพป.นาน เขต 1 เขาแถวเคารพธงชาติทุกเชาวันจันทร และกลาวปฏิญญา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. บุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของ 3 สถาบันหลัก(ชาติ ศาสน กษัตริย)
ผลการดําเนินงาน
1.บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
2.บุคลากรทุกคน มีความตระหนัก มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่แยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนแบบอยางได มีคานิยมไมยอมรับการทุจริต
กิจกรรมที่ 2
การอบรมเพื่อสรางความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหบุคลากร และผูอํานวยการโรงเรียนใน
สังกัดสพป.นาน เขต 1ทุกแหง
การดําเนินงาน
จัดอบรมสัมมนาบุคลากรทุกคน และผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดใน สพป.นาน เขต .1 จํานวน
1 ครั้ง 1 วัน โดยวิทยากรจาก สํานักงาน ปปช. สวนกลาง กรุงเทพมหานคร
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรทุกคนในสพป.นาน เขต 1 และ ผอ.รร.ในสังกัด ทุกคน มีความตระหนัก มีจิตสํานึก
ปฏิบัติงานดวยความสุจริต โปรงใสและปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบฯและคูมือฯ
2. บุคลากรทุกคนในสพป.นาน เขต 1 และ ผอ.รร.ในสังกัด ทุกคน มีความตระหนัก มีจิตสํานึก
ปฏิบัติงานดวยความสุจริต โปรงใสและปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบฯและลดพฤติกรรมใน
ดานผลประโยชนทับซอนเห็นไดชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
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3. บุคลากรในสังกัด สพป.นาน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ไมมีขอรองเรียนจากผูมีสวนได
สวนเสีย หรือผูเกี่ยวของ
4. บุคลากรในสังกัด สพป.นาน เขต 1 มีจิตสาธารณะ มีคานิยมดานการอุทิศเวลาสวนตนเพื่อ
ผลประโยชนของทางราชการและหนวยงานเพิ่ม ชัดเจนมากขึ้น
กิจกรรมที่ 3
สรางความรูความเขาใจในเรื่อง พรบ.การจัดซื้อ จัดจาง ใหกับบุคลากรใน สพป.นาน เขต 1
การดําเนินงาน
อบรมสรางความรูความเขาใจในเรื่อง พรบ.การจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ใหกับบุคลากรใน สพป.นาน เขต 1 ผูบริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนในสังกัด สพป.นาน เขต 1
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบริหารทุกคน ครูที่รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ บุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
พรบ.การจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่กําหนด
3. บุคลากรใน สพป.นาน เขต 1 ทุกคน มีคูมือการจัดซื้อจัดจางในการดําเนินงาน จัดกิจกรรม
4. บุคลากรในสพป.นาน เขต 1 ไมมีขอรองเรียนเรื่องการเงิน การจัดซื้อจัดจางจากผูมีสวนได
สวนเสีย หรือผูเกี่ยวของ
5.ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง
กิจกรรมที่ 4
ประชุมเตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ประจําป 2561
การดําเนินงาน
1. ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต1เตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ประจําป 2561
2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน
ภาครัฐ ของสพป.นาน เขต 1
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 มีความรูความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สพป.นาน เขต 1
กิจกรรมที่ 5
การรับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ สพป.นาน เขต 1 (ITA)
การดําเนินงาน
1. ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1เตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ประจําป 2561
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2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.นาน
เขต 1 (ITA)
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรของ สพป.นาน เขต 1 ดําเนินงานตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.ลําปาง เขต 1 (ITA)
4. รายงานผลการดําเนินงานบนระบบ ITA ONLINE
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรทุกคนรายงานผลการดําเนินตามตัวชี้วัดและประเมินตัวชี้วัดบนระบบ ITA ONLINE
2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.นานเขต
1 (ITA)
กิจกรรมที่ 6
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของ สพป.นาน เขต 1
ประจําปงบประมาณ 2561
การดําเนินงาน
1.ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจและแนวทางการ
วิเคราะหความเสี่ยง
2.บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 รวมกันวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ตามเกณฑโอกาสและระดับความรุนแรง ประเมินระดับความเสี่ยง
3.จัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของ
สพป.นาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงาน
1.บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 มีความรู ความเขาใจและทราบวิธีการ แนวทางการ
วิเคราะหความเสี่ยง
2.สพป.นาน เขต 1มีรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561

VTR

กิจกรรมที่ 7
ประชาสัมพันธ สรางสรรค กระตุน ใหประชาชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งของการตอตานการทุจริต
การดําเนินงาน
สรางสื่อประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต
ผลการดําเนินงาน
1.สพป.นาน เขต 1 มีสื่อประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตเชน แผนปายประชาสัมพันธ ขาว

2ผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 มีความตระหนัก และรูสึกมีสวนรวม
ในการตอตานการปฏิบัติงานที่เปนผลประโยชนทับซอน การกระทําทุจริต ผิดวินัย

39
กิจกรรมที่ 8
คูมือการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน
การดําเนินงาน
กลุมทุกกลุมในสังกัด สพป.นาน เขต 1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน
ผลการดําเนินงาน
1. สพป.นาน เขต 1 มีคําสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
2. สพป.นาน เขต 1กลุม ทุกกลุมและบุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรทุกคน มีการใหบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง โปรงใส สามารถตรวจสอบได
กิจกรรมที่ 9
การพัฒนาระบบการใหบริการของแตละกลุมงานในการใหบริการ
การดําเนินงาน
1. ประชุมทีมบริหารและบุคลากรของ สพป.นาน เขต 1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการ
พัฒนาระบบการใหบริการของแตละกลุมงาน
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ผลการดําเนินงาน
1.บุคลากรของ สพป. นาน เขต 1 ใหบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง ยุติธรรม โปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบ
ได
2ผูมารับบริการของ สพป.นาน เขต 1มีความพึงพอใจ
กิจกรรมที่ 10
การอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพป.นาน เขต 1 เพื่อยกระดับการทํางานใหสอดคลอง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ
2561
การดําเนินงาน
1. กําหนดใหบุคลากรทุกคน ทุกตําแหนง ทุกระดับ ในสังกัด สพป.นาน เขต 1 ไดเขารับการ
อบรมเพื่อรับการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก ใหลดพฤติกรรมดานผลประโยชนทับซอน การ
ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติหนาที่ และมุงสรางคุณลักษณะความสุจริตสูบุคลากรในองคกร เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการตอตานการทุจริตและการไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรของ และเจาหนาที่ทุกคน ทุกตําแหนง ทุกระดับ ในสังกัด สพป. นาน เขต 1 มี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเปนแบบอยางที่ดีในความซื่อสัตยสุจริต
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2. บุคลากรที่ผานหลักสูตรการอบรมสมารถแยกแยะสิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริธรรมที่ดีงาม
และโปรงใส
3. บุคลากรมีสวนรวมในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดตอองคกรและสาธารณชน
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สวนที่ 5
บทสรุป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อกํากับการทํางานใหเกิดความโปรงใส ลดความ
เสี่ยงตอการเกิดปญหาทุจริตคอรรัปชั่น การสรางภูมิคุมกันใหแกบุคลากร โดยสรางความรูความเขาใจในดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต การสรางความรับรูเรื่องผลประโยชนทับซอน และการสรางความรูความเขาใจใน
เรื่องพรบ.การจัดซื้อ จัดจาง พรอมทั้งจัดทําคูมือการจัดซื้อ จัดจาง การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนการสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากร
รูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต และไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง โปรงใส
ตรวจสอบไดแกผูมารับบริการ
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว มีผลการดําเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
แตเนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาบางประการ จึงทําใหการขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพลดลงไปบาง ดังนี้
1. การสรางจิตสํานึกและการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย ยังไมชัดเจนในเชิง
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
2. บุคลากรบางคนยังไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราบ
การทุจริตที่เพียงพอ
3. การมีสวนรวมของบุคลากร เชนการสรางความตระหนัก จิตสํานึก หรือการสรางเครือขาย
ตอตานการทุจริตยังขาดกิจกรรมที่ตอเนื่อง
4. การประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนัก ปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันและปราบปรามการทุจริตลงสูสถานศึกษาในสังกัดยังไมทวั่ ถึง ชัดเจนและเพียงพอ
5. ผูมีสวนไดเสียภายนอกยังขาดความเขาใจและตระหนักในดานการใหความรวมมือหรือใสใจใน
การตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน จึงทําใหผลคะแนนติดลบ เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามเพียง 29.19 %
6. งบประมาณที่ไดรับจดสรรใหดําเนินงานในหลายโครงการยังไมเพียงพอ จึงไมสามารถจัด
กิจกรรมไดอยางครอบคลุมและตอเนื่อง ผลการดําเนินงานจึงไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมาย
ขอเสนอแนะ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีความจําเปนตองเรงดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เพื่อขับเคลื่อนใหหนวยงานบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาลรวมกัน ดังนั้น จึงตองจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่จะ
สนับสนุนใหสามารถขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่อง และยั่งยืน เชนมีการใหความรูเรื่องประโยชนทับซอน การสราง
เครือขาย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เพื่อการประชาสัมพันธใหหลากหลายรูปแบบมากขึ้น รวมทั้งรณรงค
เพื่อสงเสริมคนดี เพื่อโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่กําหนดไว
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ภาคผนวก
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คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ปรึกษา
นายสมเร็จ

อุดแดง

ผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1

นายนิวัฒน

ไชยเลิศ

รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1

นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร

รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1

วาที่ ร.ต.สุรเดช รอดจินดา

รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1

คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
ที่ 124/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
-----------------------ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกํ า หนดให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ดําเนินการจั ดทําแผนปฏิบั ติการป องกันและปราบปรามการทุจ ริต ของสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยใหดําเนินการประเมินความเสี่ยงดาน
การแยกแยะผลประโยชน สวนตั วและผลประโยชน สวนรวม และผลประโยชน ทั บซ อน ในสํ า นั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาทุกกลุมงาน โดยเรียงจากระดับความเสี่ยงสูงไปหาระดับความเสี่ยงต่ํา แลวนําผลการประเมินดานที่มี
ความเสี่ยงสูงสุดมาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงาน สพฐ.ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ทันตามกําหนดเวลา จึงแตงตั้งผูที่มี
รายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประธานกรรมการ
2. รองผูอ ํานวยการ สพป.นาน เขต 1 ทุกคน
รองประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
8. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
9. นางสาวปารณีย ทาอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
10.นางดวงเดือน พูดสัตย ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
11.นายวิ โ รจน ทุ ง นวนแก ว นั ก วิ ช การศึ ก ษาชํ า นาญการ
กรรมการ/ผช.
เลขานุการ
12.นางสาวนัฐพร ทาวคําพุ
นิติกรชํานาญการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
ให ผู ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร ว มกั น วิ เ คราะห ว า งานใดมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น และมี
ผลประโยชน ทั บ ซ อ นในเรื่ อ งใดของแต ล ะกลุ ม งาน เช น เรื่ อ งการใช ร ถยนต ข องทางราชการไปใช ส ว นตั ว
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-2การใชสาธารณูปโภคและวัสดุอุปกรณของทางราชการไปใชสวนตัว การใชเวลาราชการปฏิบัติงาน
สวนตั ว การจั ดซื้ อจั ดจ างเงิ นทอนจากการประชุ ม การจัดสรรงบประมาณ เป นต น และนํ าข อมู ลที่ ได จากการ
วิเคราะห ความเสี่ย งมารวมกั นจัดทําแผนปฏิ บัติการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

(นายสมเร็จ อุดแดง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

