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บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบในวง
กวาง
รัฐ บาลได ตระหนั กในสถานการณ การทุจ ริตทั้งในภาครั ฐ และในระดับ ชาติ พลเอกประยุทธ จั น ทรโ อชา
นายกรั ฐ มนตรี ได ป ระกาศนโยบายในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด า นการส ง เสริ ม
การบริห ารราชการแผ น ดิน ที่ มีธ รรมาภิบ าลและการปองกัน ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข อ ๑๐.๕ ใช มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิย ม คุณธรรม จริย ธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศ รี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัด ซื้อจั ดจ าง การอนุ ญาต อนุมัติ และการขอรับ บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้น ตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสีย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยาง
แทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งสองฉบั บที่ ผ านมาสูการปฏิ บั ติจึ งไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับ ปรุงยุทธศาสตรช าติวาดว ยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและ
หน ว ยงานต า ง ๆ ต อ งเผชิ ญ อยู จ ริ ง ต อ งมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง บทบาทของทุ ก ภาคส ว นไม ว า จะเป น หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ องค ก รสาธารณะ สื่ อ มวลชน และภาคประชาสั ง คม เพื่ อ ให เ ข า มามี ส ว นร ว มในทุ ก
กระบวนการ ตั้ งแต กระบวนการจัดทํ า ยุ ทธศาสตรช าติฯ การแปลงยุทธศาสตรช าติฯไปสูการปฏิบัติการติดตาม
ประเมิ น ผลและรายงานผลการดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ฯ ให รั ฐ สภาและสาธารณชนได รั บ ทราบในทุ ก
ปงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยาง
เขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
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(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมี
มาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของ
ยุทธศาสตร ช าติ ฯ ระยะที่ ๓ คื อ ประเทศไทยมีคาดัช นีการรับ รูการทุจ ริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพื่อใหเปน
มาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํา นั กงาน ป.ป.ช. ร ว มกั บ สํ า นั กงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึด
กรอบยุ ทธศาสตรห ลั กที่ ใชในการจั ดทํ า แผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบให
คํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนกรอบ
ทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผล
ใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง
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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 และมาตรา 33 วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(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 190 โรงเรียน 3 สาขา (จัดการ
เรียนการสอน 177 โรงเรียน 2 สาขา ไมมีนักเรียน 13 โรงเรียน 1 สาขาและประกาศยุบเลิกปการศึกษา 2562
จํานวน 2 โรงเรียน)

1 ที่ตั้งและอาณาเขต

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ตั้งอยูเลขที่ 114 หมู 6 ถนนยันตรกิจโกศล
ตําบลดูใต อําเภอเมืองนานจังหวัดนาน มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ทิศตะวันออกติดตอกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
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2. โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 จัดโครงสรางการบริหารงานในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออกเปน 9 กลุม และ 1 หนวย ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารการเงินและสินทรัพยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุมกฎหมายและคดี และหนวยตรวจสอบภายใน

โครงสรางการบริหารจัดการภายในสพป.นาน เขต 1

สพป.

ก.ต.ป.น.

หนวยตรวจสอบ

กลุมอํานวยการ

กลุมสงเสริมการจัด
ึ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมกฎหมายและคดี

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
สถานศึกษา

กรรมการสถานศึกษา

8
3. ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 ขอมูลสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน190 โรงเรียน 3 สาขา (จัดการเรียนการสอน 177 โรงเรียน 2 สาขา ไมมีนักเรียน 13 โรงเรียน 1 สาขาและ
ประกาศยุบเลิกปการศึกษา 2562 จํานวน 2 โรงเรียน)
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2561 จําแนกตามอําเภอ
ที่ อําเภอ

โรงเรียนในสังกัด
ประถม สาขา

ไม
รวม
มีนร.
1 เมืองนาน
4
35
2
41
2 แมจริม
1
13
14
3 บานหลวง
1
7
8
4 นานอย
28
28
5 เวียงสา
4
52
56
6 นาหมื่น
16
16
7 สันติสุข
1
11
12
8 ภูเพียง
3
15
18
รวมทั้งสิ้น
14 177
2 193
ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จัดการเรียน
การสอน

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
1-120 คน

37
13
7
28
52
16
11
15
179

30
9
5
21
44
14
6
13
142

โรงเรียน
ขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา

14
9
1
6
11
5
4
50

โรงเรียนที่
เปดสอน
ระดับ
กอนประถม

30
4
6
27
31
12
9
14
133

หมายเหตุ โรงเรียนที่ไมมีนักเรียน จํานวน 13 โรงเรียน 1 สาขา คือ
1. โรงเรียนบานทรายทอง อําเภอเมืองนาน
2. โรงเรียนบานบอสวก อําเภอเมืองนาน
3. โรงเรียนบานศรีเกิด อําเภอเมืองนาน
4. โรงเรียนบานศรีนาปาน อําเภอเมืองนาน
5. โรงเรียนมิตรมวลชน 3 อําเภอแมจริม
6. โรงเรียนรัฐราษฎรนุเคราะห อําเภอบานหลวง
7. โรงเรียนบานวังมวง อําเภอเวียงสา
8. โรงเรียนบานหวยแกวมิตรภาพที่ 51 อําเภอเวียงสา
9. .โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาหวยไฟ อําเภอเวียงสา10. โรงเรียนบานปาออย อําเภอสันติสุข
11.โรงเรียนบานหวยคํา อําเภอภูเพียง
12. โรงเรียนบานปาสัก อําเภอภูเพียง.
ประกาศยุบเลิกปการศึกษา 2562 จํานวน 2 โรงเรียน
13. โรงเรียนบานไชยสถาน อําเภอเวียงสา
14. โรงเรียนบานบุปผาราม อําเภอภูเพียง

กลุม
โรงเรีย
น
4
1
1
3
4
2
1
2
18
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ตารางที่ 2จํานวนนักเรียนในสังกัด จําแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน แยกเปนรายอําเภอ
ที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8

เมืองนาน
แมจริม
บานหลวง
นานอย
เวียงสา
นาหมื่น
สันติสุข
ภูเพียง
รวมทั้งสิ้น

อ.1 อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
118 502
592 696
692
7
91 214
162
19
90
97
75
78
24 377
354 321
340
20 213
327 520
444
5 109
132 111
113
1
63
107 139
132
14
75
94 100
96
1,43
2,17
201
1,794
2,057
6
6

ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น (คน)
ป.3
ป.4
ป.5 ป.6
ม.1 ม.2 ม.3
695
737 717
730 172 175
158
166
163 169
166 78
64
68
114
100 126
96
4
8
3
320
310 316
329 114
83
75
501
479 509
475 105 116
89
127
104 120
109
146
140 132
118 56
54
55
105
106 104
96 32
39
30
2,1
2,174 2,139
2,119 561 539 478
93

3.2. 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

ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

เอก
1
1
2
4

โท
1
2
16
128
1
390
25
563

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี
ต่ํากวาตรี
2
11
2
817
1
63
26
1
921
2

รวม
1
3
18
140
3
1,210
63
52
1,490

รวมทั้งสิ้น
5,984
1,348
810
2,963
3,798
930
1,143
891
17,867
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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
สพป.นาน เขต 1
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการครู
ขาราชการ พนักงาน
ครู
ราชการ
399
11
130
9
62
2
219
14
327
10
75
9
104
5
94
3
22
1,432
63

ครูอัตรา
จางจาง
(ชั่วคราว)
8
6
6
6
20
6
3
9
64

ลูกจาง
ประจํา

ครูพี่เลีย้ ง
เด็กพิการ

14
6
10
21
5
4
7
13
80

22
3
5
16
24
8
5
5
6
94

อัตราจาง
ธุรการ รร.
(ชั่วคราว)
16
6
3
11
22
6
4
6
74

บุคลากร
อื่น
52
52

รวม
470
160
78
276
424
109
125
124
93
1,859

ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1จําแนกตามตําแหนง/วุฒิการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

จํานวนผูดํารงตําแหนง / วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี >ปริญญาตรี รวม
1
1
1
2
3
18
18
2
1
3
9
2
11
2
2
5
7
12
1
1
2
1
1
1
2
3
3
3
6
1
1
1
7
1
9
1
1
1
1

11
รวมทั้งสิ้น
1
46
26
ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

1

74

ตารางที่ 6 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทนักเรียนเด็กปกติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปการศึกษา 2559
ภาคปรนัย

สพป.

สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

+/-

+/-

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560

ดานภาษา

53.81

51.94

+ 1.87

50.29

53.81

+ 3.52

ดานคิดคํานวณ

41.35

38.38

+ 2.97

37.35

41.35

+ 4.00

ดานเหตุผล

46.46

44.98

+ 1.48

52.62

46.46

- 6.16

47.21

45.10

+ 2.11

46.75

47.21

+ 0.46

คาเฉลี่ยรวม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปการศึกษา 2559
กลุมสาระการเรียนรู

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
สพป.

ประเทศ

ภาษาไทย

48.57

46.58

ภาษาอังกฤษ

36.00

คณิตศาสตร

+/-

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

+/-

ป 2559

ป 2560

+ 1.99

55.23

48.57

- 6.66

36.34

- 0.34

33.70

36.00

+ 2.30

38.63

37.12

+ 1.51

42.60

38.63

- 3.97

วิทยาศาสตร

40.20

39.12

+ 1.08

41.75

40.20

- 1.55

เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

40.85

39.79

+ 1.06

43.32

40.85

- 2.47
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
คาเฉลี่ยระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปการศึกษา 2559

กลุมสาระการเรียนรู

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
สพป.

ประเทศ

ภาษาไทย

46.37

48.29

ภาษาอังกฤษ

27.66

คณิตศาสตร

+/-

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

ระดับ
การพัฒนา

ป 2559

ป 2560

-1.92

45.97

46.37

+ 0.4

30.45

-2.79

27.94

27.66

- 0.28

21.76

26.30

-4.54

26.28

21.76

-4.52

วิทยาศาสตร

31.47

32.28

-0.81

34.39

31.47

- 2.92

คาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

31.81

34.33

-2.52

33.65

31.82

- 1.83
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานที่ไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ
ความสําเร็จโดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
225 เขต มาอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล
โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ดานเอกสาร
(Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลน
เต็มรูปแบบ
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอนใน
การนําเขาขอมูลและคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมินการ
กํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ คา
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex:CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม โดยได
ศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)ของ
ประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลที่องคกร ความโปรงใส
นานาชาติ (TransparencyInternational) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษา
ขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมือ
อื่นที่เกี่ยวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการ
ทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทุจริต ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก
1) การปฏิบัติหนาที่
2) การใชงบประมาณ
3) การใชอํานาจ
4) การใชทรัพยสินของราชการ
5) การแกไขปญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปดเผยขอมูล
10) การปองกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดั บ ประเทศจากการประเมิ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.52 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ B
(Good)
1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
ผลคะแนน ITA
พัฒนาการ
ผลตางของคะแนน ITA
2558
71.54
2559
79.29
เพิ่มขึ้น
+7.75

15
2560
2561
2562

86.04
79.81
84.52

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

+6.75
-6.23
+4.71

1.3 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 แยกเปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียง
ตามลําดับคะแนนได ดังนี้

ตัวชี้วัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่
การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทํางาน
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต

คะแนน

ระดับ

93.30
81.06
90.85
86.48
86.57
92.80
85.23
81.76
88.03
73.21

A
B
A
A
A
A
A
B
A
C

แหลงขอมูล
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)
เว็บไซตของหนวยงาน (OIT)
เว็บไซตของหนวยงาน (OIT)

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.52 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน
ระดับ B โดยตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนสูงสุด 93.30 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ๆ
คือ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนน 73.21 คะแนน
จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายตัวชี้วัด พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
ไดคะแนนการประเมินในตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน และตัวชี้วัดที่
10 การปองกันการทุจริต ซึ่งประกอบดวยประเด็นของตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการ
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ตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา
เปนไปตามความประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการ
ตรวจรับพัสดุ และยังใหความสําคัญและเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานของตนเอง ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีผลการประเมินต่ํา
กวารอยละ 85 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา มีจุดบกพรองในเรื่องการดําเนินการในการดําเนินการเกี่ยวกับการใช
งบประมาณภายในหนวยงาน ซึ่งตองนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนตอไป
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี มาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาส ใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับ ความตองการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควร ใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีก
ดวย ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีผลการประเมินต่ํากวารอยละ 85 ซึ่งสะทอนใหเห็น
วา มีจุดบกพรองในเรื่องการดําเนินการในการปฏิบัติงาน การใหบริการผูที่มาติดตองาน ซึ่งตองนํามาวิเคราะหหา
สาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตอไป
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต เปนการประเมินเกี่ยวการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต ของ
หนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน
แสดงถึงการใหความสําคัญตอผลการประเมินเพื่อนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน
และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดวย ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต 1 มีผลการประเมินต่ํากวารอยละ 85 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา มีจุดบกพรองในเรื่องการดําเนินการ ซึ่งตอง
นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดตอไป
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สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของ
บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ
การกํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เปา หมายของยุ ท ธศาสตร ช าติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจะถูกกําหนด
จากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปน ประเทศพัฒ นาแลว ดว ยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป น ธรรม ประเทศสามารถแข ง ขั น ได ใ นระบบเศรษฐกิ จ โดยมี ก รอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริ มสรา งความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
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(3) การรั กษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่ นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร ว มมือ ระหวา งประเทศทุก ระดับ และรั กษาดุ ล ยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพรอมแหงชาติและระบบบริห ารจัดการภัย พิบัติ รักษาความมั่น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย
สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสงความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมให
ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
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(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
พันธกิจ

ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ50
วัตถุประสงคหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมายมีความรวดเร็วเปนธรรมและไดรับความรวมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับที่
สูงขึ้น
ยุทธศาสตรหลัก
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ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน6ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เป น ยุ ทธศาสตร ที่ มุ งเน น ให ค วามสํ า คั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั งคมให เกิ ด ภาวะที่ “ไม ท นต อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรม
ตอตา นการทุจ ริตและปลูกฝงความพอเพี ย งมีวินัย ซื่อสัตยสุจริตเปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน
ที่ ทํ า หน า ที่ ในการกล อ มเกลาทางสั ง คมให มี ความเป น พลเมื องที่ ดี ที่มี จิ ตสาธารณะ จิ ต อาสาและความเสี ย สละ
เพื่ อ ส ว นรวมและเสริ ม สร า งให ทุ ก ภาคส ว นมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม ย อมรั บ และต อ ต า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ
ยุทธศาสตรที่1กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่1สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย 1.1พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบ
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ ผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ
ผลประโยชนสวนรวม
1.2การกําหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง
2. สงเสริมใหมีระบบและ
2.1กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยเพื่อสรางพลเมืองที่ดี
กระบวนการกลอมเกลาทาง
2.2พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
สังคมเพื่อตานทุจริต
2.3พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ
2.6พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกตหลักปรัชญา
3.1นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
ตานทุจริต
3.2พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เสริมพลังการมีสวนรวมของ 4.1สรางชุมชนเฝาระวังตอตานทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
ตอตานการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
4.3บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
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จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมาจะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุก
ฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ
มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตามยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม
ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอัน
แนวแนของประชาชนจึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง
เปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่2กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่2ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1.พัฒนากลไกการกําหนดให
1.1กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ทางการเมือง
ตอสาธารณชน
1.2กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
2. เรงรัดการกํากับติดตาม
2.1ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
2.2การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
2.3การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
3.1ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
การทุจริต
3.2ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
4.2จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่2ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน
6.ประยุกตนวัตกรรมในการ
6.1กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการ
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้นๆกอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
6.2จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
แสดงไวตอสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 3“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบันกอใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตนโดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรค
การเมืองการใชอํานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 จึงได
กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายผานการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้น
การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตรที่3กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่3สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.4พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.7กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
1.8เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
1.9การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปน
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ยุทธศาสตรที่3สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
ความผิดในทางบริหาร
1.11การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
1.12พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
1.14บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะทอนการ
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา
4.1ศึกษาวิเคราะหเพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะหติดตามและตรวจสอบ เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 4.2เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
ปกครองสวนทองถิ่น
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้ ง การกํ า หนดกลไกด า นกฎหมายกลไกทางการบริ ห ารและกลไกอื่ น ๆตลอดจนเสริ ม สร า งการปฏิ บั ติ ง าน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่4กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่4พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
ปองกันการทุจริต
1.2พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเขามา
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4ยกระดับกลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
2.1สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.3กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
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ยุทธศาสตรที่4พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ปญหาการทุจริต
3.2พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรูและหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4.1พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
พฤติกรรม
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
4.2กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนาวิเคราะหและ
5.1พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมินดาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
5.2การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชน
6.1สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
6.2สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
ปราบปรามการทุจริตใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
บุคลากรดานการปองกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2ตอยอดขยายผลองคความรูเชิงสรางสรรคสําหรับการปองกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 8.1นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
8.2ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน การปองกันการทุจริต
การทุจริตค.ศ. 2003 (United 8.3สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
ยุทธศาสตรที่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
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ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง เน น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการ
ได อ ย า งรว ดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กล ไกและกระบว นการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล า ว จะมุ ง เน น
การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป น กฎหมาย (Legislation) การบัง คับ ใช กฎหมาย (Enforcement)
การตั ดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูร ณาการรวมกันของหนวยงานตางๆในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น ค ดี ก า ร ทุ จ ริ ต จ ะ ถู ก ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ผู ก ร ะ ทํ า ก า ร ทุ จ ริ ต
จะได รั บ การลงโทษสาธารณชนและสั ง คมเกิ ด ความตระหนั ก และเกรงกลั ว ที่ จ ะกระทํ า การทุ จ ริ ต อั น จะส ง ผล
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่5กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
รองเรียนการทุจริตใหมี
การทุจริตตางๆใหมีความรวดเร็วเขาถึงไดโดยงาย
ประสิทธิภาพ
1.2การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวนและสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
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ยุทธศาสตรที่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
5. บูรณาการขอมูลและขาว
5.1พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
กรองในการปราบปราม
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได
(Whistleblower) และเจาหนาที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองคความรูทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจาหนาที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรูทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปดโปงผูกระทําความผิด - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อยางกวางขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตรที่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ
ค าดั ช นี ก ารรั บ รู การทุ จ ริ ตของประเทศไทยโดยการศึก ษาวิเคราะหป ระเด็น การประเมิน และวิธี การสํา รวจตาม
แต ล ะแหล งข อมู ล และเร งรั ดกํ า กั บ ติ ดตามใหห นว ยงานที่เกี่ย วของปฏิบัติห รือปรับ ปรุงการทํางานรวมไปถึงการ
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บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและตางประเทศโดยมี
กลยุทธการดําเนินงานไดแก
ยุทธศาสตรที่6กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษาและกํากับติดตาม
1.1 ศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เรงรัดและกํากับติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมาย
2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปราม
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรูการทุจริต (Corruption 2.2 กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ทีแ่ ถลงตอสภานิตบิ ญ
ั ญัติแหงชาติ

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 21 กันยายน 2557 รวม 11 ดาน
ดานที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทํามา
หากินและการดํารงชีวิตไดแตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมาระบบราชการและเจาหนาที่บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไมอาจใชกลไก
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซอนใชระบบ
ตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัด
ระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขา
มาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้
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10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่
รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิด
การทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการ
ปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
10.3 ยกระดั บ สมรรถนะของหน ว ยงานของรั ฐ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูน ยบ ริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆ เพื่อให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริ ม สร า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต ง ตั้ ง และโยกย า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป อ งกั น
การแทรกแซงจากนั กการเมื อง และส งเสริ มใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริห ารงานบุคคลของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสีย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให มี กฎหมายเพื่ อ ให ค รอบคลุ มการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปน
เรื่ อ งที่ ต อ งแทรกอยู ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก รู ป ด า นทั้ ง จะเร ง รั ด การดํ า เนิ น การต อ ผู ก ระทํ า การทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับ ความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใช
จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยง
หรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และ
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
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10.7 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 ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)

ตามที่น ายธีร ะเกีย รติ เจริ ญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับ ตําแหนงอยางเปน
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรงใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเปนยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร จะไมมีใตโตะ
หลังโตะ หลังบาน ตามน้ําใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานทั้งสามทาน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพื่อขอรับผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ความไมโกง ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมโกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ใหเกลียดการโกง และจะไดไมทํา

สวนที่ 3
การบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกันการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 :
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1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ไมนอยกวารอยละ 80(เชิงปริมาณ)
3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
คา นิ ย มร ว มต านทุ จ ริ ตมี จิ ตสํา นึ กสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสว นตนกับ ผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให
เกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมใน
ทุ กระดั บ ช ว งวั ย ตั้ ง แต ป ฐมวั ย เพื่ อสร า งวั ฒนธรรมต อต านการทุ จริ ตและปลู กฝ งความพอเพี ยงมีวินัย ซื่อสัต ยสุจ ริ ต
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อสวนรวมและเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบการดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จเพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ
ตอไป

เปาประสงค
บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวม ประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรมสูการเปน
บุคคลตนแบบ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

1. การประกาศ

1. การประกาศ

2. สรางจิตสํานึกที่

1. การรณรงค

ตัวชี้วัด

1. รอยละของความ
เจตนารมณ
เจตนารมณ/กําหนด สําเร็จในการ
บริหารงานดวย
นโยบาย
ปฏิบัติงานตาม
ความซื่อสัตยสุจริต - การประกาศ
แนวทางปฏิบัติ
และกําหนด
เจตจํานงการ
นโยบายคุณธรรม บริหารงานดวย
และ
ความซื่อสัตยสุจริต
- การประกาศ
ความโปรงใสใน
การดาเนินงาน
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
2. รอยละของจํานวน

งบประมาณ
(บาท)

-

10,000.-
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กลยุทธ
ตัวบุคคลให
ตระหนักรูถึง
ปญหาและ
ผลกระทบ
ของการทุจริตให
ดํารงตนอยางมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

3. ปรับฐาน

ความคิดบุคลากร
ใหสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชน
สวนรวมในการ
ดําเนินงาน

4. สงเสริมการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประชาสัมพันธการ
ปฏิเสธการรับ
ของขวัญ ของกํานัล
สรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
รณรงคการตอตาน
การทุจริต,
ประชาสัมพันธ
ชองทางรองเรียน
และสรางคูมือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน
2. พัฒนาเว็บไซต
ของ สพป.นาน เขต
1 ใหมีความเขาถึง
และเปนชองการ
สื่อสาร การรองทุกข
การเปดเผยขอมูล
ใหกับ
บุคคลภายนอกใหได
ทราบเพื่อความ
โปรงใส ตรวจสอบ
ได
3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน
สวนรวม
- การอบรมให
ความรูเรื่องการ
จัดซื้อ – จัดจางและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรูและไดรับ
การปลูกฝงใหมี
ทัศนคติและคานิยมที่
ไมยอมรับการทุจริต
และการเปดเผย
ขอมูลที่โปรงใส
ตรวจสอบได

4. สงเสริมกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

20,000.-

3. รอยละของจํานวน

50,000

4. รอยละของจํานวน

-

บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชนทับ
ซอน
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอตานการทุจริต

ทําความดีเพื่อ
สาธารณะ
แบงปนลดความเห็น
แกตัวโดยยึดหลัก
พอเพียงมีวินัยสุจริต
จิตสาธารณะ

บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรู
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติหนาที่

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เปาประสงค
1.สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย หรือ
สูงกวาเปาหมาย
เพื่อผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณคอรรัป
ชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

กลยุทธ
1. พัฒนาและ

โครงการ/กิจกรรม
1. การศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัด

1. คาคะแนนเฉลี่ย
ยกระดับการ
สํานักงานเขตพื้นที่ การประเมินคุณธรรม
ทํางาน
การศึกษาที่มีผลการ และความโปรงใสของ
ประเมิน ITA อยูใน สํานักงานเขตพื้นที่
ใหสอดคลองกับ
การประเมิน
ระดับสูง
การศึกษา (ITA)
คุณธรรมและความ 2. การเขารับการ
โปรงใสในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ การดําเนินงานของ
(ITA)
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
3. การประชุม
เตรียมความพรอม
การตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิง
ประจักษ
ประจําป 2562
4. การประชุมชี้แจง
ใหปฏิบัติตามแนว

งบประมาณ
(บาท)
120,000.-
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ทางการ

งบประมาณ
(บาท)

ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ
2. ขับเคลื่อน

นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
สูการปฏิบัติ

2. การจัดทํา

2. หนวยงานมี

แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
ปองกัน
ปองกันการทุจริต
และปราบปรามการ ประจําป 2562
ทุจริตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจําป 2562

-
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สวนที่ 4
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดจัด
กิจกรรมดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เปนมูลเหตุใหเกิดการ
ทุจริต หรือกระทําผิดวินัย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1
การประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและการประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
1. แจงประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานพรอมเผยแพรประชาสัมพันธบน Website
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
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
กิจกรรมการศึกษาดูงาน สพป.ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)อยูในระดับสูง
- บุคลากรแกนนําในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของเขตพื้นที่จํานวน 20 คน ประกอบดวย
1. ผอ.สพป./ รอง ผอ.สพป.
2. ผอ.กลุมทุกกลุม
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การดําเนินงาน
นําบุคลากรแกนนําในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของเขตพื้นที่จํานวน 20 คน ไปศึกษาดูงานที่สพป.ลําพูนเขต 1
ผลการดําเนินงาน
1. ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 มีผลคะแนนประเมินเพิ่มสูงขึ้น
2. บุคลากรในสังกัด ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูใหม ๆ และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเองได
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 2562
การดําเนินงาน
1. ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต1เตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ประจําป 2562
2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน
ภาครัฐ ของสพป.นาน เขต 1
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 มีความรูความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สพป.นาน เขต 1
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กิจกรรมที่ 5
การรับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ สพป.นาน เขต 1 (ITA)
การดําเนินงาน
1. ประชุมบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1เตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ประจําป 2562
2. ประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.นาน
เขต 1 (ITA)
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรของ สพป.นาน เขต 1 ดําเนินงานตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ สพป.นาน 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 2562
ผลการดําเนินงาน
1.บุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 มีความรู ความเขาใจและทราบวิธีการ แนวทางการ
วิเคราะหความเสี่ยง
2.สพป.นาน เขต 1มีรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ประจําปงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 7
ประชาสัมพันธ สรางสรรค กระตุน ใหประชาชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งของการตอตานการทุจริต
การดําเนินงาน
พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานฯ และสรางสื่อประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต
ผลการดําเนินงาน
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1.สพป.นาน เขต 1 เว็บไซตของสํานักงาน เพื่อเผยแพรขาวสารตาง ๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสียรับรู
และมีสื่อประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตเชน แผนปายประชาสัมพันธ ขาว VTR อยางหลากหลาย
2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนของ สพป.นาน เขต 1 มีความตระหนัก และรูสึกมีสวนรวม
ในการตอตานการปฏิบัติงานที่เปนผลประโยชนทับซอน การกระทําทุจริต ผิดวินัย
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 1 ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการ
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
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2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรของ และเจาหนาที่ทุกคน ทุกตําแหนง ทุกระดับ ในสังกัด สพป. นาน เขต 1 มี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเปนแบบอยางที่ดีในความซื่อสัตยสุจริต
2. บุคลากรที่ผานหลักสูตรการอบรมสมารถแยกแยะสิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริธรรมที่ดีงาม
และโปรงใส
3. บุคลากรมีสวนรวมในการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดตอองคกรและสาธารณชน
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บทสรุป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 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
และการปองกันและปราบปรามการทุจริตลงสูสถานศึกษาในสังกัดยังไมทั่วถึง ชัดเจนและเพียงพอ
5. ผูมีสวนไดเสียภายนอกยังขาดความเขาใจและตระหนักในดานการใหความรวมมือหรือให
ความสําคัญในการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน
6. งบประมาณที่ไดรับจดสรรใหดําเนินงานในหลายโครงการยังไมเพียงพอ และมีระยะเวลาการ
ดําเนินการกระชั้นชิด จึงไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางครอบคลุมและตอเนื่อง ผลการดําเนินงานจึงไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
7. ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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. 2562
ที่ปรึกษา
นายสมเร็จ

อุดแดง

ผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1

นายนิวัฒน

ไชยเลิศ

รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1

นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร

รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1

วาที่ พันตรี.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 108/2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (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
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยใหดําเนินการประเมินความเสี่ยงดาน
การแยกแยะผลประโยชนส ว นตั วและผลประโยชนสว นรวม และผลประโยชนทับ ซอน ในสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาทุกกลุมงาน โดยเรียงจากระดับความเสี่ยงสูงไปหาระดับความเสี่ยงต่ํา แลวนําผลการประเมินดานที่มี
ความเสี่ยงสูงสุดมาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงาน สพฐ.ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ทันตามกําหนดเวลา จึงแตงตั้งผูที่มี
รายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการ สพป.นาน เขต 1 ทุกคน
รองประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
7. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
8. นางพนิตพร ไทนอ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายสมคิด กันบุญ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ/เลขานุการ
10. นางสาวนัฐพร ทาวคําพุ นิติกรชํานาญการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
11. นางกัญญา พุทธวงค
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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
สวนตัว การจัดซื้อจัดจางเงิน ทอนจากการประชุม การจัดสรรงบประมาณ เปน ตน และนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงมารวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายสมเร็จ อุดแดง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

