คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนิ น การภายใต้โ ครงการเสริมสร้างคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบ าล
ในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้ องกัน ปราบปรามการทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลั ก
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบั ติการป้องกัน การทุจ ริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต
บทวิเคราะห์ ส ถานการณ์ทุจ ริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสาเร็จ เพื่อ
เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4

ส่วนที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำ
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริ ตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางล บ
ในวงกว้าง
ปั จ จุ บั น ทุ กภาคส่ วนในสั งคมมี ความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่
104 ของโลก จากจ านวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ วโลก แสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศไทยยั งมี ก ารทุ จริ ตคอร์ รั ปชั น
อยู่ ในระดับสู ง และสมควรได้รั บการแก้ ไขอย่ างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้ าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริ ต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กาหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกาหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ
50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสาเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกกาลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจ ริ ต และมีวัตถุป ระสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกั น
การทุ จ ริ ต และระบบบริ ห ารจั ด การ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี ปั จ จั ย ความส าเร็ จ คื อ มี ก ระบวนการท างาน
ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยดาเนินการ

ผ่ านกลยุ ทธ์การปรั บฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่ว นเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยดาเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จั ด ท าขึ้ น บนพื้ น ฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรั บโครงสร้ างประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0
โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่ างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก าหนดแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุ ทธศาสตร์หลั กที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติ มิช อบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็น 1 ในจานวน 4 เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศการเตรียมความพร้อมเขตพื้นที่การศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
โดยมีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการกากับดูแล สนับสนุนส่งเสริมประสานงาน
ในเชิงนโยบาย ดาเนินการตามภารกิจงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และตามเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพื้นที่

สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
สถำนที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 8 ถนนชนบทบารุง ตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
อุดรธานี มีเขตบริการ 4 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอบ้านผือ อาเภอกุดจับ อาเภอน้้าโสม และอาเภอนายูง
อำณำเขต
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอสังคม, อาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวลาภู
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอเพ็ญ, อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อาเภอท่าบ่อ,
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอสุวรรณคูหา, อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอปากชม จังหวัดเลย

จำนวนสถำนศึกษำจำแนกรำยอำเภอ
ที่

อำเภอ

จำนวนกลุ่ม

โรงเรียนรัฐบำล

โรงเรียนเอกชน

รวม

1
2
3
4

บ้านผือ
กุดจับ
น้าโสม
นายูง

5
3
3
2
13

64
34
27
18
143

2
2
1
5

66
36
28
18
148

รวม

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และจำนวนโรงเรียนใน สพป.อุดรธำนี เขต 4

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
บ้านก้องนาแค
นายูงโนนทอง
น้าโสม
โสมสาราญ
หนองแวงสามัคคี
บ้านผือ
โนนทองหายโศก
มหาธาตุเจดีย์
ลุ่มน้าโมง
ภูพระบาท
กุดจับเมืองเพีย
เชียงเพ็งปะโค
กลุ่มภูพาน
รวม

จำนวนโรงเรียน
9
9
9
9
9
6
15
14
14
15
11
11
12
143

จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนจำแนกรำยชั้นเรียน สังกัด สพป.อุดรธำนี เขต 4 ปีกำรศึกษำ 2563
ชั้นเรียน

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
รวมทั้งสิ้น

ชำย

7
1031
1182
2220
1322
1422
1414
1352
1379
1300
8189
571
589
514
1674
21
16
8
45
12128

จำนวนนักเรียน
หญิง

3
994
1111
2108
1270
1387
1281
1290
1243
1306
7777
497
505
454
1456
25
21
17
63
11404

รวม

10
2025
2293
4328
2592
3809
2695
2642
2622
2606
15966
1068
1094
968
3130
46
37
25
108
23532

ที่มา : ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จำนวนห้องเรียน

2
154
154
310
163
166
166
164
163
160
982
51
52
51
154
2
2
2
6
1452

กำรดำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ดาเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี กิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น
กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. กำรเตรียมกำร
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผู้รับผิดขอบโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความชานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบูรณา
การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทนจาก
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
1.2 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรม

2. กำรปฏิบัติ
2.1 ด าเนิ นการขั บ เคลื่ อนการน าหลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษา (หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน) ไปปรั บใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 ดาเนิ น การขับ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติก ารป้ องกันการทุ จริตของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 ขยายผลการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.4 รั บการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาออนไลน์
(ITA Online) จากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ติดตำมกำรดำเนินโครงกำร
3.1 นิเทศ กากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดาเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3.2 รายงานผลการขับเคลื่ อนการนาหลั กสู ตรต้านทุจริตศึกษา (หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรดำเนินโครงกำร
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
ประกอบด้วย
1) กิ จ กรรมสร้ ำ งส ำนึ ก พลเมื อ ง (Project Citizen) โดยคั ด เลื อ กโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ต้ น แบบเป็ น ตั ว แทน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2) กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
4) กิจกรรมถอดบทเรี ยน (Best Practice) ผู้บริหำร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10
เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวั ล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ น าการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสาเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ด้ ว ยระบบเวลาจริ ง (Real-time system) และการประเมิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ ปีที่ 6 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 กำรกำกับดูแ ลกำรทุจริ ต ในส่วนของกำรประเมิน
กำรกำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให้ สู ง ขึ้น ซึ่งการวิจั ย ดั ง กล่ าวได้สั ง เคราะห์ ป ระเด็น การส ารวจของแต่ล ะแหล่ ง ข้ อ มูล ที่ อ งค์ ก ร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจ ริ ต ทั้งที่มีลั กษณะการทุจ ริ ตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึ งบริบทแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
การทุจ ริ ต ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจกำรเปิด เผยข้ อ มูล สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ B ( ไม่ผ่ำน ) โดย ตัวชี้วัด ที่ 6..คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนสูงสุ ด
.99.29....... คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด ที่10 .การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
..37.50...... คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลคะแนน ITA
75.41
83.53
87.34
86.58
81.21
78.79

พัฒนำกำร
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง

ผลต่ำงของคะแนน ITA
8.12
3.81
-0.76
- 5.37
- 2.24

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
97.87
91.80
98.71
97.27
97.48
99.29
97.62
99.17
63.63
37.50

ระดับ
AA
A
AA
AA
AA
AA
AA
AA
D
F

หมำยเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมำยเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

กำรนำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำน
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้
1.กำรเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ และการปฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ (5) การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การจั ด การ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ แ ก่ เจตจ านงสุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
3) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ดาเนิ น การทบทวนและจัดทามาตรการภายในเพื่อป้ อ งกัน การทุจริต โดยกาหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล

การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี
เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน การทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทาแผนปฏิบั ติก ารป้ องกัน การทุจริ ต ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาอุ ดรธานี เขต 4
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ ก าหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน
ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสาคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“...บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ไม่ ร่ ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ” ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ครั้ ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริย ธรรมส าหรับ
เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่ าว การที่รัฐ ธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมา

ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริห ารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพั ฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขั นได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่น คงของสถาบันหลั กและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่น คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่น คง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ว มมื อระหว่า งประเทศทุ กระดับ และรักษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อมแห่ งชาติและระบบบริห ารจั ดการภัยพิบั ติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิ ตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้นภายใต้
ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกาหนดเป้าหมายส าหรั บการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตตามบทบาทและภาระหน้ าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่ อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริ ต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารลดจ านวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้ น การเสริ มสร้ างประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ผ ลและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัช นีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก

เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่ส ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็ น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ
1 ใน 54
1 ใน 43
1 ใน 32
1 ใน 20
และ/หรือได้ และ/หรือได้ และ/หรือได้ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า
กว่า 50
กว่า 57
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.6.4 การบริ ห ารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคี ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ องเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ใ นอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตให้เห็ นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ท าให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วัฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล่ อ หลอมให้ ประชาชนจะไม่ กระทาการทุจริ ตเนื่ องจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสั ง คม และไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น กระท าการทุ จ ริ ต อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้ เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่ อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้ างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก รูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ

คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้ างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และก าหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่ อสั ตย์ ความโปร่ งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้ มีก ารลงโทษผู้ กระท าผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
1.1

แนวทำงกำรพัฒนำ

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส ำนึ ก กำรเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และกำรปลู ก ฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยำวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ กระดั บ มุ่ งเน้ น การปรั บ พฤติ กรรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตส านึ กความเป็ นพลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตน สิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระท าความผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่อการทุจ ริ ต และเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่ งเสริมการสร้างวัฒ นธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทำงทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้ าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นำค่ ำ นิ ย มของนั ก กำรเมื อ งให้ มี เ จตนำรมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นกำรท ำตนเป็ น แบบอย่ ำ ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด้วย มีการพัฒ นายกระดับ การมีจริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ งเพื่ อสร้างนัก การเมื อ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่ อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต เพื่ อให้ หน่ วยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการด าเนินงานที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการทุ จริ ต และการบูร ณาการติ ด ตาม

ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนินโครงการ
5) ปรั บ ระบบงำนและโครงสร้ ำ งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรลดกำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ของเจ้ ำ หน้ำ ที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุล พินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โ ปร่ งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ว ยวิธีป ฏิบั ติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุงแก้ไ ขกฎหมายและระเบี ยบที่เ กี่ ยวข้ อ งเพื่ อ ลดการใช้ดุล พิ นิ จ ของ
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่ นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565
ร้อยละ 50

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่ ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

ปี 2566 –
2570
ร้อยละ 60

ปี 2571 2575
ร้อยละ 70

ปี 2576 2580
ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
(85 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 90
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 100
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จานวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
- จานวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทาการทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง

ปี 2561 2565
ลดลงร้อยละ
10

ปี 2566 –
2570
ลดลงร้อยละ
50

ปี 2571 2575
ลดลงร้อยละ
70

ปี 2576 2580
ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90

2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินคดี
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการท างานด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข้ า สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นกระบวนการท างาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่า ทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ น
และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน

2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ที่ มี ค วำมรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อาทิ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การที่ ล่ า ช้ า ของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทาความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้ าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดทาระบบฐานข้อมูล
องค์ ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี การทุ จริ ตและผู้ เชี่ ยวชาญของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ล ะหน่ว ยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดาเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการ
ดาเนินคดี ทุจริต
ที่จาเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จานวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
4
3
2
1
ของจานวนคดี ของจานวนคดี ของจานวนคดี ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร์ นี้
ได้กาหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในสั งคมได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบรามการทุ จริ ต และมุ่ งเน้ นให้ เกิ ดการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลใน
ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ น การตั ด วงจรการทุ จ ริ ต ระหว่ า งนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และนั ก ธุ ร กิ จ ออกจากกั น ทั้ ง นี้
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

โมเดลประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม และค่ า นิ ย มที่ ดี คื อ สั ง คมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั ง คมที่ เ ปี่ ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริหารจัดการทุกภาคส่ วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคั บใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญในกระบวนการการปรั บสภาพสั ง คมให้ เ กิ ด ภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทาหน้ าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคมให้ มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ ายต่างมีข้อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ ว มกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาลและเจ้าหน้าที่รั ฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐ บาล
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
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย (Policy Corruption) เป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ว นตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัว นโยบาย
(Policy Formation) ขั้ น การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้ น ตั ด สิ น ใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้น การน านโยบายไปปฏิบั ติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
แนวทำงตำมกลยุทธ์

กลยุทธ์
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ยุ ทธศาสตร์ นี้ มุ่งเน้ น การพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้ านการป้ อ งกั น การทุจ ริต ของประเทศไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด
(Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต และจะมีก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทั นสมัย ในการพัฒ นากลไกการดาเนิน งานให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. 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

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. 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
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
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)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลง นโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากาหนดให้มีการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย

ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมี จิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกาหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 4
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงำน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
1. เหตุผลควำมจำเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
วิสั ย ทัศน์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิ บาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิ งยุ ทธศาสตร์ คื อ ประเทศไทยได้ รั บการประเมิ นดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ ช าติว่า ด้ว ยการป้ องกั นปราบปรามการทุ จ ริ ต
ระยะที่ 3 ยั งมีความสอดคล้ องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุท ธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒ นานวัตกรรมป้ องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร
1.บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จำนวน

69

คน

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ปี 2564
1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ 1. ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี วัฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม
ร้อยละ 48
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 65
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ
ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 90 ของจานวน
"การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง บุคลากร
ผลประโยชน์ทับซ้อน" ที่เข้าร่วมการประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง

2.เสวนาการปลูกฝังและ
สร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมในการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต

เป้ำหมำย

ไตรมำส 2

งบประมำณ

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

64

64

64

64

64

64

64

64

64
กลุ่มนิเทศฯ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

บุคลากรทุกระดับของ 20,000
สพป.อด.4 ได้รับการ
ปรับฐานความคิดให้มี
จิตสานึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

ร้อยละ 90 ของจานวน
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสวนามีความตระหนัก รับรู้
เข้าใจ มีค่านิยมสุจริต และ

บุคลากรของ สพป.อด.
4ที่เข้าร่วมจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี

กลุ่มนิเทศฯ

20,000

หัวข้อ "เขตสุจริต ไม่คิด ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ทัศนคติและค่านิยมที่ไม่
คอร์รัปชัน"
แนวทางเขตสุจริต
ยอมรับการทุจริต
3.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
- การประชุมเชิงฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
ITA ปี 2563
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมรับการะมิน ITA
ประเด็นการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)
ประจาปี 2564

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA)
ประจาปี 2564

- บุคลากรทุกระดับของ 20,000
สพป.อด.4 ตระหนั ก
เห็ น ความส าคั ญ และมี
ความพร้ อ มส าหรั บ รั บ
การประเมิน ITA

กลุ่มนิเทศฯ

- สพป.อด.4 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
ประจาปี 2564
มากกว่า 85 คะแนน

- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
4. การจัดทาแผนปฏิบัติ สานักงานเขตพื้นที่
สพป.อด.4 มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
การศึกษามีแผนปฏิบัติการ การป้องกันและ

-

กลุ่มนิเทศฯ

ปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี
2564

ป้องกันและปราบปรามการ ปราบปรามการทุจริต
ทุจริต ประจาปี 2564
ประจาปี 2564 จานวน
1 ต้นฉบับ

5. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต

จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

มีสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการ
ทางานด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
อย่างหลากหลาย เช่น
โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4
เมตร ภายใต้หัวข้อ

20,000

“สพป.อด.4 โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero
Corruption” ,
ข่าวประชาสัมพันธ์(e news)เป็นต้น
รวม

80,000

กลุ่มอำนวยกำร

7. ระยะเวลำดำเนินกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. สถำนที่/พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. กำรติดตำมประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

47
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต..4......
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้ำประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต)
แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
2. ร้ อ ยละของครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)

48
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

โครงกำร/กิจกรรม

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
2) สร้างจิตสานึกทีต่ ัว 1) ปลูกฝังและสร้าง
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง จิตสานึกและค่านิยม
ปัญหาและผลกระทบ การต่อต้านและไม่ทน
ของการทุจริต ให้
ต่อการทุจริต
ดารงตนอย่างมี
- จัดเสวนา "เขตสุจริต
ศักดิ์ศรีและมี
ไม่คิดคอร์รัปชัน"
เกียรติภูมิ
3) ปรับฐานความคิด 1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ส่วนรวม
ดาเนินงาน
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่

ตัวชี้วัด

งบประมำณ
(บำท)

ร้อยละของความ สาเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

-

ร้อยละของจานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต
ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

50,000

50,000
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2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

1) ส่งเสริมกิจกรรมทา
ความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
1) พัฒนาเกณฑ์
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานการประเมิน การประเมินคุณธรรม
ด้านคุณธรรมและความ และความโปร่งใสของ
โปร่งใสในการ
สานักงานเขตพื้นที่
ดาเนินงาน
การศึกษา (ITA)
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)
ประจาปี 2564
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
2) การจัดทา
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการป้องกัน การป้องกันการทุจริต
และปราบปรามการ
ประจาปี 2564
ทุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2564
1) สร้างสื่อ
จานวนรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
ในด้านการต่อต้านการ
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต

งบประมำณ
(บำท)
50,000

-

-

50,000
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กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

2) พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต “สพท.ยุคใหม่
โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
1) การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมำณ
(บำท)

-

แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงกำร/กิจกรรม
(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต)
แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด -กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม ในการดาเนินงาน
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
- กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงกำรปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในสานักงาน และข้าราชการใหม่
- กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างมาตรการกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โครงกำรสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
-สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
- การเสวนาปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต หัวข้อ
"เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
- กิจกรรมสร้างสานึกการเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตสาธารณะ
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักองค์กร (ออกกาลังกายหลังเลิกงาน, Big cleaning )
โครงกำรยกระดับกำรทำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- การจัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การจัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

-

นิเทศ ติดตาม

20,000
20,000

ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
นิเทศ ติดตาม
นิเทศ ติดตาม

20,000

นิเทศ ติดตาม

20,000

ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ตามคาสั่ง
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- การจัดทามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และป้องกันการรับสินบน
-การจัดทามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รวมทั้งสิ้น 80,000

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

อ้อยทิพย์
(.นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ.์ )
ตาแหน่ง ศึกษานิเทสก์ สพป.อุดรธานี เขต 4

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตาแหน่ง ...............................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัญญารัฐฎน์
(.นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)
ตาแหน่ง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4

