รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (สานักงานเขตพื้นที่สุจริต)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-2ส่วนที่ ๑ บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปั จจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
รัฐ บาลได้ตระหนั กในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐ และในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศนโยบายในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด้ า นการส่ ง เสริ ม
การบริห ารราชการแผ่ น ดิน ที่มีธ รรมาภิบ าลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้ม าตรการทางกฎหมาย การปลู กฝั งค่านิย ม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิศศ รี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาวใช้ เ วลานาน ซ้ าซ้ อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต และนโยบายปราบปรามการทุจ ริ ตของรัฐ บาล ที่มุ่งส่ งเสริ มปลู กจิตส านึกให้ สั งคมไทยมีวินัย และยึดมั่ น
ในคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ควบคู่กั บ การพั ฒ นาเครือ ข่ ายป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต อย่ างบู รณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่ มี อิ ส ระอย่ า งแท้ จ ริ ง ในการตรวจสอบ ควบคุ ม กระจาย ถ่ ว งดุ ล อ านาจ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่ าด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ตให้ ส อดคล้ อ งกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ก ารด าเนิ นงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้
เข้ามามีส่ วนร่ วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับ

-3ทราบในทุกปี งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการความร่ว มมือจากทุกภาคส่ว นในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่ าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทาง
การเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่ วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทารายงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึด
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครสวรรค์ เขต 3 จึง ได้ จัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครสวรรค์ เขต 3 ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

-4ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
โครงสร้างการบริหารงาน

ข้อมูลจานวนโรงเรียน /ห้องเรียน/นักเรียน /ครู ปีการศึกษา 2562
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
หน่วยงาน
จานวน/หน่วย
จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน
สถานศึกษารัฐบาล 200 แห่ง 1 สาขา
1,800 ห้อง
22,391 คน
รวมทั้งสิ้น
200 แห่ง 1 สาขา
1,800 ห้อง
22,391 คน

จานวนครู
1,656
1,656

จานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ปีการการศึกษา 2562
อาเภอ

จานวนโรงเรียน/สาขา

รวม

โรงเรียน

สาขา

หนองบัว

41

1

42

ตาคลี

58

-

58

ท่าตะโก

39

-

39

ไพศาลี

39

-

39

ตากฟ้า

23

-

23

รวมทั้งสิ้น

200

1

201

-5การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุ กมิ ติ ตั้ง แต่ก ารบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารและการปฏิบัติ งานของเจ้า หน้ าที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน มี การประเมิ น
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครือ่ งมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ปี 2558 - 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่

-6ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2562 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครสวรรค์ เขต 3
คะแนนเฉลี่ ย ภาพรวมส านั ก งานเขตพื้ น ที่ 76.11
การศึกษา

80.66

79.67

87.87

83.72

84.92

85.12

85.24

แนวทางการจั ด ทาแผนปฏิ บัติ การป้อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต สานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่ นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสั ยทัศน์“ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ว ยการพัฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล

-8(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
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(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่ างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทั กษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓
ตัวชี้วัด
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต้ ๖ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การผลิ ตและพัฒ นากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

- 10 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั งคมให้ เกิ ด ภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทาหน้ าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง

- 11 ๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ ายต่างมีข้อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ ว มกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารน าเจตจ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน

- 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ

- 13 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator
(PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย

- 14 ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้ ง การก าหนดกลไกด้ า นกฎหมาย กลไกทางการบริ ห าร และกลไกอื่ น ๆ ตลอดจนเสริ ม สร้ า งการ ปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

- 15 ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ดาเนินการตามหลัก
บรรษัทภิบาล

ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า ว จะมุ่ ง เน้ น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย (Legislation)
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสิ นคดีและลงโทษผู้กระทาผิ ด (Judiciary) การบูรณาการร่ว มกันของหน่ว ยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พม าก ยิ่ ง ขึ้ น ค ดี ก ารทุ จริ ตจ ะถู กด าเ นิ น กา รอ ย่ า งรว ดเ ร็ ว แ ละ ผู้ ก ระ ท า กา รทุ จริ ต
จะได้ รั บ การลงโทษสาธารณชนและสั ง คมเกิ ด ความตระหนั ก และเกรงกลั ว ที่ จ ะกระท าการทุ จ ริ ต อั น จะส่ ง ผล
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด

- 16 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
กรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
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ในกระบวนการปราบปราม
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
การทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดดโปงผู้กระทาความผิด - การเปดดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปดดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัช นี การรั บ รู้ การทุจ ริ ตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศ
๒.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามา
หากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่ าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะ
ติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ
ใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อน
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึง มี
นโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจั ด โ ครงสร้ า งหน่ ว ยงานภ าครั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ซ้ าซ้ อ นหรื อ ลั ก ลั่ น กั น หรื อ มี เ ส้ น ทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้ างความเชื่อมั่ น วางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุ รกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่ งขันกั บ
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะ
หน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า
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เป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูน ย์บ ริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุ มการให้ บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้ อ งกั น
การแทรกแซงจากนั กการเมือง และส่ งเสริ มให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ ในการบริห ารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิศศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาว ใช้ เ วลานาน ซ้ าซ้ อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ดให้ มีก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ มการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต ประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่ อ งที่ ต้ อ งแทรกอยู่ ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก รู ป ด้ า นทั้ ง จะเร่ ง รั ด การด าเนิ น การต่ อ ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปดดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ส่ งเสริ มและสนับ สนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่น ายธีร ะเกีย รติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมือ่ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่ ง จะเป็ น ยุ ค ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค วามโปร่ ง ใสที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ จะไม่ มี ใ ต้ โ ต๊ ะ
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ

- 20 ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด

- 21 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นองค์กร โปร่งใส ใจสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชั่น
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ : 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริต
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิ ย มร่ ว มต้านทุจ ริ ตมีจิ ตสานึ กสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุ ก ระดั บ ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ป ฐ มวั ย เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธ รรมต่ อ ต้ า นกา รทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง คว ามพอเพี ย ง
มีวิ นั ย ซื่อ สั ตย์ สุ จ ริ ต เป็ น การด าเนิ น การผ่ า นสถาบั นหรื อกลุ่ ม ตั ว แทนที่ ทาหน้า ที่ ในการกล่ อ มเกลาทางสั ง คม
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ย อมรั บ และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ การด าเนิ น การจะก าหนดกลยุ ท ธ์ แนวทาง
การด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป

22
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมา
ณ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 62 62 62 62

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทาที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"

ร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการ
ประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลากรทุกระดับ 150,000
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี
มีคุณธรรม

ทุกกลุ่ม
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2.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

ร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากร
พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทางาน
ให้สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคล
ต้นแบบ
บุคลากรทุกระดับ 50,000
พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประเมินด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การดาเนินงาน
ของสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุม
เตรียมความ
พร้อมการตอบ
แบบสารวจ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
ประจาปี 2562
- การประชุม
ชี้แจงให้ปฏิบัติ
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3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี
ในองค์กรและสาธารณชน
ให้เกิดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน ด้าน
การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

บุคลากรร้อยละ
80 รับรู้เกี่ยวกับ
บทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ใน
ด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต

ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ฯ
สพป.นว 3 มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต
- โรลอัพขนาด
1.2 x 2.4 เมตร
ภายใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่
โปร่งใส ไร้ทุจริต
Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
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“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษา
ที่อาจเกิดขึ้น/Do
& Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจาปี 2562
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
...................................
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นองค์กร โปร่งใส ใจสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชั่น
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ : 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริต
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุก
ระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป

