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แผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คานา
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดาเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ในกรอบแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่
3
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดาเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึก
ให้มวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1
บทนา นาเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการดาเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึง การวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2
นาเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
3. การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของสถานศึก ษาและส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ขอขอบคุณผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องที่ให้ ความร่ว มมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสาเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
การดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ส่วนที่ 3แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 1 บทนา
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้อง
กั น ว่ า การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญ หาที่ น าไปสู่ ค วามยากจน และเป็ น อุ ป สรรคที่ ขั ด ขวางการพั ฒ นาประเทศ
อย่ างแท้จ ริ ง ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น เป็ น ที่ทราบกันทั่ว ไปว่า ปัญหาเรื่อ งการทุจริตคอร์รัปชันเป็ นปั ญหาส าคั ญ
ล าดับ ต้น ๆที่ ส่ งผลกระทบต่อการพั ฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่ าวเกิดขึ้ นมาช้ านานจนฝั งรากลึ กและ
พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพล
ต่อ ความคิ ด ของคนในปั จ จุ บั น อยู่ ค่อ นข้ า งมาก ฉะนั้น พฤติก รรมการปฏิ บั ติ ของข้ า ราชการจึง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ
จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ
จริยธรรมในการทางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ
ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ของการเกิ ด คอร์ รั ป ชั น ในวงราชการ อั น น าไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย เงิ น รายได้ ข องรั ฐ บาล
ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน
ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน
ลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ไ ขปั ญหาดัง กล่ าว ส านัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่ ง ชาติ
(ส านั ก งาน ป.ป.ช.) จึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” (Zero Tolerance &
Clean Thailand)และกาหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
พร้ อ มทั้ ง ก าหนดเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ว่ า “ระดั บ คะแนนของดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน
วงกว้าง และมีปัจจัยความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกาลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ที่นาไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจ ริ ตมีกลไกป้องกันการทุจ ริตและระบบบริห ารจัดการ ตามหลั กธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสาเร็จ คือ
มีกระบวนการทางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทางานเชิงรุก สามารถป้อ งกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยดาเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และส่ งเสริม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อมเกลาทางสั ง คม
เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดาเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จั ด ท าขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs)รวมทั้งการปรั บโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
ทั้ง นี้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12มีแ ผนงานและโครงการส าคั ญ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ
“สร้ า งความตระหนั ก รู้ ”เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ก ล่ า วถึ ง การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึ ก ษา ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด “โรงเรี ยนสุ จริ ต” เพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เท่ าทั นต่ อ
การเปลี่ยนแปลง ปลู กจิ ตส านึ ก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสั ตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานให้ กับ เยาวชนส่ ว นใหญ่ข องประเทศ ให้ เ ป็ นพลเมือ งที่มี คุณ ภาพในอนาคต ตระหนั กในความส าคั ญ
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 2564)และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลู กจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
จานวน 225 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้การดาเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามีการดาเนิ น งานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สร้างกลไกและกระบวนการป้องกัน การทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่
การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สภาพปัจจุบันของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ตั้ง
อาคารอานวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50300
สภาพภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อาเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันกาแพง และอาเภอแม่ออน มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอแม่ริม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอสันทราย อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอสารภี อาเภอหางดง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอหางดง
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแล ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ ตามความในมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
มาตรา 38 แห่งพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมแล ะสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา
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(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น รวมทั้ง บุ ค คล องค์ กรชุ มชน องค์ก รวิ ช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถา บั นอื่ น ที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อาเภอ และใน
ปีการศึกษา 2562 มีข้อมูลด้านการจัดการศึกษาดังนี้
จานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวนนักเรียน
จานวนครู
จานวนห้องเรียน
ที่
อาเภอ
สถานศึกษา
(คน)
(คน)
(ห้อง)
(แห่ง)
1 เมืองเชียงใหม่
31
10,804
537
407
2 ดอยสะเก็ด
25
4,244
267
253
3 สันกาแพง
22
4,675
237
219
4 แม่ออน
9
1,313
83
75
รวมทั้งสิ้น
87
21,036
1,124
954

จานวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
ปีงบประมาณ 2562
ที่
1

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.1 ผู้อานวยการ
1.2 รองผู้อานวยการ
1.3 กลุ่มอานวยการ
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

จานวน
(คน)
1
2
8
5
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2
3

1.5 กลุ่มนโยบายและแผน
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.9 กลุ่มกฎหมายและคดี
1.10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.11กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
1.12หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้บริหาร/ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 87 แห่ง
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
1.2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
1.3 ครู
1.4 บุคลากรทางการศึกษา
2 พนักงานราชการ(ครู)
3 ลูกจ้างประจา
ที่
4

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 87 แห่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
4.1 ครูขั้นวิกฤต
4.2 ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4.3 ครูผู้ทรงคุณค่า
4.4 ครูธุรการ

7
5
5
15
2
1
3
6
13
73

จานวน
(คน)
81
7
1,023
1
18
52
จานวน
(คน)
58
18
25
87
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4.5 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4.6 นักการภารโรง

39
35
รวมทั้งสิ้น

1,444

ข้อมูลผลการดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2558 - 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:

ITA)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2561 แสดงดังนี้
หน่วยงาน

ผลคะแนน ITA
ปี 59
ปี 60
76.52
84.12
80.66
84.92

ปี 58
67.66
76.11

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปี 61
94.02
85.12

คะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปี 2560 - 2561

ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity

and

Transparency Assessment: ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รายดัชนี
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1

คะแนน ITA
ภาพรวม
ปี 60
ปี 61
84.12 94.02

ดัชนีที่ 1
ปี 60
72.39

ปี 61
90.65

ดัชนีที่ 2
ปี 60
90.96

ปี 61
91.67

ดัชนีที่ 3
ปี 60
94.34

ปี 61
98.55

ดัชนีที่ 4
ปี 60
75.83

ปี 61
93.56

ดัชนีที่ 5
ปี 60
89.09

ปี 61
96.11

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้คะแนน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ดั ช นี ที่ 1 แ ล ะ ดั ช นี ที่ 2 ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
และด้านความพร้อมรับผิด ต่ากว่าดัชนีด้านอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็ นว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชียงใหม่ เขต 1 มีจุดที่จะต้องพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม และคงสภาพการดาเนินงานในดัชนีที่ 3-5 ให้ต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่อไป
โดยสรุปผลการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2561 ได้ดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 นาเสนอผลการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และผลการ
ประเมิน ITA Online ต่อ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1.2 นาเสนอปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ และแนวทางขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต”
ต่อผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1.3 จัดทาโครงการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA
Online ประจาปีงบประมาณ เสนอต่อ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
“เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ เสนอต่อ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวดาเนินการใน
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ
ต่อ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และทีมบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม,
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และผอ.ศูนย์ ICT
2.2 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวดาเนินการใน
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณต่อ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกคน
2.3 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวดาเนินการใน
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ
ผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคน
2.4 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทาแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10
2.5 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น เพื่อให้ความรู้
แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน
2.6 การประกาศ “เจตจานงสุจริต” ต่อสาธารณชน จานวน 4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาล้านนา ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเผยแพร่ทางสื่ออาทิ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ Line Facebook เป็นต้น
2.7 การรวมกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหน่วยงานในทางที่ดีขึ้น (CHANGE
FOR THE BEST GROUP) กล่าวคือนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีนโยบายบริหารงานสุจริต
โดยให้แนวปฏิบัติในการทางานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จานวน 14 ข้อ โดยประกาศ
และแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ ในวันประชุมผู้บริหาร/ บุคลากรทางการศึกษา /
ลูกจ้างประจา / ลูกจ้างชั่วคราว (ข้าราชการในสังกัดทุกท่าน) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 การประชุมครั้งนี้เพื่อ
แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการทางานของผู้อานวยการเขตพื้นที่ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในเขต
จานวน 14 ข้อ ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1) การแต่งกาย
2) การลงเวลามาปฏิบัติราชการ
3) การปฏิบัตหิ น้าที่ประจาวัน
4) การเข้าร่วมงานพิธีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5) การเสนองานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) การจัดทาขั้นตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
7) การบริหารโครงการที่มีการประชุม/ สัมมนา
8) การยืมเงินไปราชการ
9) การดาเนินงานนอกเหนือโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
10) การจัดสถานที่ที่ทางาน
11) การจัดสถานที่ทางานของแต่ละกลุ่มให้ถือเป็นของผู้อานวยการกลุ่ม
12) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กากับดูแล และข้าราชการและบุคลากรทาง
การศึกษาในกลุ่ม ช่วยกันจัดสถานที่ทางานให้สะอาด เรียบร้อยไม่รกรุงรัง พร้อมรับบริการ
13) การทางานในฐานะผู้รับบริการ
14) ให้บริการโดย “ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจบริการ”
2.8 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด
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2.9 การรวมกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหน่วยงานในทางที่ดีขึ้น (CHANGE
FOR THE BEST GROUP) เพื่อทากิจกรรมจิตอาสา ทาประโยชน์เพื่อสาธารณะ อาทเช่น กิจกรรมเก็บขยะ
รอบๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, กิจกรรมปลูกป่าและบวชป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561,
กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดร่วมกับโรงเรียน เป็นต้น
2.10 การประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITAOnline) ปีงบประมาณ 2561
2.11 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กากับ/ ติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
“เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITAOnlineประจาปีงบประมาณ โดยรับฟังสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานทุกสัปดาห์ ในการประชุมสภากาแฟร่วมกับทีมบริหารงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ขัน้ การตรวจสอบ
3.1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)
3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนน 94.02 ระดับสูงมาก เป็นลาดับที่ 7 จาก 225 เขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข/ พัฒนาให้ดีขึ้น
4.1 สรุปผลการดาเนินงานปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะและผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2561 ให้ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต รับทราบ
4.2 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อแจ้งผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2561 ต่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป
4.3 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อแจ้งผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2561
ต่อผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคนและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปี
ต่อไป
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 สามารถสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามในองค์กร
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5.2 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
5.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAOnline)
ปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนน 94.02 ระดับสูงมาก เป็นลาดับที่ 7 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
6. การนาไปใช้ / ประโยชน์
6.1 เกิดความรัก ความสามัคคีในการทางาน
6.2 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
6.3 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน
6.4 เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา สังคมและชุมชน
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
7.1 การดาเนินงานทุกขั้นตอน ต้องนาเสนอผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้รับทราบและเป็นประธาน
การประชุมทุกครั้ง
7.2 การทางานและขับเคลื่อนต้องทางานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
7.3 ต้องมีการดาเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

การดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ดาเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้
นั กเรี ยน ครู ผู้ บริ หาร และบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กคนมีคุ ณลั กษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุ จริ ต ได้ แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่กิจกรรมบริษัท
สร้างการดีกิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น
กิจกรรมส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต และการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 ส่ งผู้ แทนเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผู้รับผิดขอบโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 4) ผู้มีความชานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับผู้แทน จาก
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
1.2 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรม
2. การปฏิบัติ
2.1ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อนการน าหลั ก สู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษา (หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน) ไปปรั บใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 ดาเนิ น การขั บ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติการป้อ งกัน การทุจริ ตของส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.3 ขยายผลการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) จากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ติดตามการดาเนินโครงการ
3.1 นิเทศ กากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดาเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3.2 รายงานผลการขับเคลื่ อนการน าหลั กสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดาเนินโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนสิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็น
ตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : นางวาสนา พวงบุบผา โรงเรียนท่าศาลา
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4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10
เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ โรงเรียนท่าศาลา
การจัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) นิ ท รรศการแสดงการน าหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปปรั บ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา
(ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) : โรงเรียนวัดร้องอ้อ เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม

การดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 1 ได้ด าเนิ น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริ ต ได้แก่
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ทั้งในระดับ สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา ชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ ซึ่ง เป็นการดาเนิ นงานที่
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประกอบด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่กิจกรรมบริษัท
สร้างการดีกิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น
กิจกรรมส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต และการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผู้รับผิดขอบโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 4) ผู้มีความชานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับผู้แทนจาก
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
1.2 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรม
2. การปฏิบัติ
2.1ด าเนิ น การขั 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 อนแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3 ขยายผลการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) จากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. ติดตามการดาเนินโครงการ
3.1 นิเทศ กากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดาเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรั บใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดาเนินโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนสิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1) กิจ กรรมสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็น
ตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : นางวาสนา พวงบุบผา โรงเรียนท่าศาลา
4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10
เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ โรงเรียนท่าศาลา
การจัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) นิ ท รรศการแสดงการน าหลั ก สู ต รต้ า นทุ จริ ต ศึ ก ษาไปปรั บ ใช้ ในการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา
(ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) : โรงเรียนวัดร้องอ้อ เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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 รางวัล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสาเร็จโดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนาเข้าข้อมูลและคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน
การกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่า คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (CorruptionPerceptionsIndex:CPI) ของประเทศไทยได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้กา รทุจริต
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(CPI)ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจ ริ ต ทั้งที่มีลั กษณะการทุจ ริ ตทางตรงและการทุจริต ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้ อ มที่เกี่ยวข้องกั บ
การทุจ ริ ต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ ว ยงานในการนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
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
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (InternalIntegrityandTransparency Assessment :
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ExternalIntegrityandTransparency Assessment :
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OpenDataIntegrityandTransparency Assessment : OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดั บ ประเทศจากการประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 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
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 94.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ ดี ( A ) โดย ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 97.67คะแนน
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 89.29 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
69.08
78.62
88.39
94.02
94.02

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม

ผลต่างของคะแนน ITA
+9.54
+9.77
+5.63
0

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชีย งใหม่ เขต 1 เป็ น รายตั ว ชี้วั ด ซึ่ง ได้จ ากการส ารวจความคิดเห็ นของบุค ลากรและเจ้า หน้า ที่ที่ปฏิ บัติง านใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
97.22
89.46
92.36
92.08
91.80
97.67
97.10
97.10
96.59
89.29

ระดับ
AA
A
A
A
A
AA
AA
AA
AA
A

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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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

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา.
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น
คือ มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) มีดังนี้
2. การใช้งบประมาณ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี แ ละเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการทบทวนและจัดทามาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย
3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ ก รอบแนวทาง
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบั ติการโครงการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึก ษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
การโอนจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สาหรับประเทศไทยได้กาหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาค
ส่วน ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สาระสาคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก
ที่รฐั ธรรมนูญได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มี
ประสิทธิภาพที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด
ใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกาหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้
ให้ความสาคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นา
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหา
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ผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายาม
ทีจ่ ะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การ
ลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ
ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อ
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 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) การ ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
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(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้นภายใต้
ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก
และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
การด าเนิ นงานดั งกล่ าว ได้ สร้ างให้ ทุ กภาคส่ วนในสั งคมเกิ ดความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ ว มในการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามบทบาทและภาระหน้ า ที่ ข องตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม ปั จจุ บั นประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
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
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ ชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “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 าหมายการพัฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัช นีการรับรู้การทุจริตเป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดั บค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒ นาและเสริมสร้างกลไกที่ส ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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
4.6.4 การบริ ห ารจัด การการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อยู่ในอันดับ
1 ใน 54
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า
กว่า 50
คะแนน

อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ
1 ใน 43
1 ใน 32
1 ใน 20
และ/หรือได้ และ/หรือได้ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า
กว่า 57
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ าหมายส าคัญของยุ ทธศาสตร์ ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 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 โ ดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชน ประชาชน และภาคี ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ อ งเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้ รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ
มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม
ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทาการทุจริตเนื่องจากมี
ความละอายต่อตนเองและสังคม
และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองมากขึ้น
เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึง อาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
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การทุจริ ตและประพฤติมิชอบพร้ อมทั้งสร้ างวัฒนธรรมต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบของบุคลากรภาครั ฐ
และก าหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใสเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่อสั ตย์ ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรม นอกจากนี้ ต้อ งกาหนดให้ มี ก ารลงโทษผู้ กระท าผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และ การปลู ก ฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ ก ระดั บ มุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “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 นตนสิ่ 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 มในการต่อต้านการทุจริตทุ กรูปแบบ รวมถึงการส่ ง เสริมการสร้ างวัฒ นธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น แบบอย่ า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสั งคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้ บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด้วย มีการพัฒ นายกระดับ การมีจ ริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองเพื่ อสร้างนัก การเมือ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ”เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
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 าเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการทุ จริ ตและการบู ร ณาการติ ด ตาม
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ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนินโครงการ
5) ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้ า หน้า ที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุล พินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสร้า ง
มาตรฐานที่โ ปร่ งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ว ยวิ ธีป ฏิบั ติที่ ชัด เจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุง แก้ ไขกฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อลดการใช้ ดุล พินิ จของ
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565
ร้อยละ 50

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
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)
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ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทา
การทุจริต
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. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
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 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 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 เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ 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
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2) ปรั บ ปรุ งกระบวนการปราบปรามการทุจ ริ ต ที่ มีค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การที่ ล่ า ช้า ของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตให้ มี ค วามรวดเร็ ว
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
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทาระบบฐานข้อมูล
องค์ ความรู้ ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จริ ตและผู้ เชี่ ยวชาญของหน่ ว ยงานต่ างๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
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
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดาเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริต
ที่จาเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จานวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ
4
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
3
2
1
ของจานวนคดี ของจานวนคดี ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6การ
บริ หารจั ดการภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบและธรรมาภิ บาลในสั งคมไทย ในยุ ทธศาสตร์ 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
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติ
ที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (HumanWisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์
ที่สมบูรณ์” 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)
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่อ ต้า นการทุจ ริ ต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริหารจัดการทุ กภาคส่ วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท1ี่ “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
ต่อต้านการทุจ ริตและปลูกฝังความพอเพีย งมีวินัยซื่อสั ตย์สุ จริตเป็นการดาเนินการผ่ านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ท าหน้ า ที่ ในการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมให้ มี ความเป็ น พลเมื องที่ ดี ที่มี จิ ตสาธารณะ จิ ต อาสาและความเสี ย สละ
เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่1กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท1ี่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนาเสนอและรูปแบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2การกาหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง

37
ยุทธศาสตร์ท1ี่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนาเสนอและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝ่ า ยต่ า งมี ข้ อ เรี ย กร้ อ งที่ ส อดคล้ อ งร่ ว มกั น ประการหนึ่ ง คื อ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของรั ฐ บาลและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ย อมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่ ว แน่ ของประชาชนจึ งได้ กาหนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ การนาเจตจานงทางการเมือ งในการต่อ ต้ านการทุจ ริ ตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้ นให้ประชาชนและรัฐบาล
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
ยุทธศาสตร์ที่2กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่2ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1.พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
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 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่2ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6.ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ ว นตนโดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
ของพรรคการเมืองการใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตระยะที่3
จึ งได้กาหนดให้ มียุ ท ธศาสตร์ “สกัดกั้น การทุจริตเชิ งนโยบาย” ซึ่งเป็นยุ ทธศาสตร์ ที่มุ่งป้องกั นการทุจริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกาหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy
Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่3กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท3ี่ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสีย่ งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
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กลยุทธ์
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ท3ี่ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ์
4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มุ่ งเน้ น การพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้ านการป้อ งกั นการทุจ ริต ของประเทศไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่4กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท4ี่ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับติดตามและประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพือ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนาวิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
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ยุทธศาสตร์ท4ี่ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริตค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก การด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริ ตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคดีการทุจริต
จะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริต จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่5กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม
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 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
5.1พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
กรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ
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 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทยโดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารส ารวจ
ตามแต่ล ะแหล่งข้อมูลและเร่งรั ดกากับ ติดตามให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติห รือปรับปรุงการทางานรวมไปถึง
การบู ร ณาการการทางานร่ ว มกัน ระหว่างภาครัฐ หน่ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรมภาคเอกชนและต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่6กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและกากับติดตาม
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัดและกากับติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ว นแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน (สพฐ.) คื อ ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่ าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อปลู กฝังให้นั กเรี ยน ครู ผู้ บริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริห ารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกัน และยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน 21,036 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จานวน 1,517 คน
3. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน 87 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
จานวน
1 โรง
2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10
จานวน 11 โรง
3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20
จานวน 24 โรง
4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30
จานวน 25 โรง
5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40
จานวน 26 โรง
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1.ร้ อ ยละของเด็ ก และเยาวชนไทยมี พ ฤติ ก รรม
ร้อยละ 50
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
ร้อยละ 50
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม -ตัวชี้วัด –เป้าหมาย –งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนเครือข่าย
คน
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
มีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นาในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม จานวนเครือข่าย
คน
การสร้างเครือข่ายและ
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน มีส่วนร่วมและ
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน เป็นผู้นาในการ
ต่อต้านการทุจริต
3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม โรงเรียนทีด่ าเนิน
โรงเรียน
การดาเนินงานบริษัทสร้างการดี กิจกรรมบริษัทสร้าง
สู่ Marketing 4.0
การดีมีทักษะในการ
บริหารจัดการบริษัท
สร้างการ และ
คานึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลกาไรในการทา
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ

จานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63 63 63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63
กลุ่มนิเทศ

200

10,000

200

10,000

กลุ่มนิเทศ

86

30,000

กลุ่มนิเทศ
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี จานวนนักเรียน
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
หัวใจ STRONG)
มีคา่ นิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติ สานึก
สาธารณะ มีทักษะ

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63 63 63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63
กลุ่มนิเทศ

หน่วยนับ

จานวน

คน

200

30,000

100

10,000

กลุ่มนิเทศ

50

10,000

กลุ่มนิเทศ

กระบวนการคิด

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง
และจิตสาธารณะ
5. กิจกรรมสร้างจิตสานึก
จานวนโรงเรียน
โรงเรียน
พลเมือง (Project Citizen) ที่ดาเนินกิจกรรม
สร้างจิตสานึก
พลเมือง (Project
Citizen)
6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ จานวนนวัตกรรมสื่อ ผลงาน
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วย ภาพยนตร์สั้น
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคม
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7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร จานวนโรงเรียน
โรงเรียน
ต้านทุจริตศึกษาของ
ในสังกัดที่นา
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน
8. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จานวนโรงเรียนที่
โรงเรียน
แนวปฏิบัติที่ดีในการนา
เข้าร่วมกิจกรรมได้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และ PLC การขับเคลื่อน
ผลการจัดการเรียน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ การสอนโดยการใช้
เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการ หลักสูตรต้านทุจริต
ความรู้ km-cm1.net
ศึกษาและสามารถ
นาไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได้
9. การติดตามและประเมินผล ร้อยละของโรงเรียน ร้อยละ
การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ที่นาหลักสูตร
ศึกษา
ต้านทุจริตศึกษา
ไปปรับใช้มีการ
สร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต จิตสานึก
สาธารณะ สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

86

30,000

กลุ่มนิเทศ

86

30,000

กลุ่มนิเทศ

100

10,000

กลุ่มนิเทศ
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10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส

จานวนโรงเรียนที่
โรงเรียน
มีการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนด้วย
ความโปร่งใส และ
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5
ประการของ
โรงเรียนสุจริต
11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม จานวนผลงาน/
ผลงาน
การถอดบทเรียน (Best
นวัตกรรมการ
Practice) โรงเรียนสุจริต
ปฏิบัติงานที่มี
การบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน
ในการสนับสนุน
และส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5
ประการของ
โรงเรียนสุจริต
12. กิจกรรมนิเทศ กากับ
จานวนโรงเรียน
โรงเรียน
ติดตามผลการดาเนินงาน
ในสังกัด ได้รบั
โครงการโรงเรียนสุจริต
การนิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนิน
โครงการโรงเรียน
สุจริต

5

10,000

กลุ่มนิเทศ

86

10,000

กลุ่มนิเทศ

86

10,000

กลุ่มนิเทศ
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13. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ร้อยละ

100

150,000

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต
2) กิจกรรมประชุมชี้แจง ร้อยละของบุคลากร
แนวทางการประเมินคุณธรรม ในสานักงานเขต
และความโปร่งใสในการ
พื้นที่การศึกษามี
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ

100

10,000

ร้อยละ

100

34,000

13.1 กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

กลุ่ม
อานวยการ

2) กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
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ภาครัฐ และเตรียมความพร้อม แนวทางการประมิน
การตอบแบบสารวจหลักฐาน คุณธรรมและความ
เชิงประจักษ์ ประจาปี 2563 โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
3) กิจกรรมจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องการและ
ปราบปรามการทุจริจ ประจาปี
2563
................................................
13.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น”
และกิจกรรมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง
................................................
13.3 กิจกรรมสร้างจิตสานึก
สาธารณะ
1) กิจกรรมทาความดีเพื่อ
สังคม การช่วยเหลือ แบ่งปัน
และการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต

ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีจิตสานึก
สาธารณะ
ช่วยเหลือแบ่งปันทา
ความดีเพื่อสังคม

1,000

3) กลุ่ม
อานวยการ

85

40,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

85

40,000

กลุ่มนิเทศฯ
และกลุม่
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ
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2) กิจกรรมสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รสู้ ึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่ง
ในการต่อต้านการทุจริต
................................................
13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึง
สื่อได้ง่าย

ร้อยละ
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10,000

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์และ
กลุ่ม ICT

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
14. กิจกรรมการพัฒนา
จานวนเครื่องมือ
เครื่องมือ
เครื่องมือการประเมิน ITA
การประเมิน ITA
Online
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ
15. กิจกรรมการพัฒนา
ร้อยละของโรงเรียน ร้อยละ
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อ ในสังกัดมีเว็บไซต์
รองรับการประเมิน ITA
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรับ
การประเมิน ITA

85

15,000

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลและ
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

3

10,000

กลุ่มอานวยการ

100

10,000

กลุ่ม ICT
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16. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ITA
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2563
17. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สถานศึกษา
การประเมิน ITA
ของสถานศึกษา
(ITA) ปี 2563
รวม

คะแนน

95

10,000

กลุ่มอานวยการ

คะแนน

95

10,000

กลุ่มนิเทศฯ

400,000
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7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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60

61

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565
แนวทางการดาเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสานึก ให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัยและร่วมสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
1.5 กิจกรรมสร้างจิตสานึกพลเมือง (Project Citizen)
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)

400,000
400,000

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

70,000

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

30,000
30,000
10,000

3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา

10,000

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

10,000

กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศ

200,000
100,000
10,000
10,000
30,000
30,000
10,000
10,000

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
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4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

20,000

4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
4.2 กิจกรรมนิเทศ กากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

10,000
10,000

กิจกรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
5.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ

200,000
150,000
150,000

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของของสถานศึกษาและสานักงาน
50,000
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
10,000
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA
10,000
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15,000
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา
15,000
รวมทั้งสิ้น 400,000

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่ม
อานวยการ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่ม ICT
กลุ่ม ICT
กลุ่ม ICT
กลุ่ม ICT

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
(นางสาวพัชรี สิงห์น้อย)
(นายอวยชัย ศรีตระกูล)
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

อานาจ วิชยานุวัติ
(นายอานาจ วิขยานุวัติ)
ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรง ฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
เป็นโครงการที่เน้นถึงความสาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการ
ทาความดีและรังเกียจการโกง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แต่บุคลากรในเขตฯส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ประกอบกับปีงบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA Online) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จานวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนสพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
จานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 41 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 43 โรงเรียน ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจาปี
งบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่
การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ
2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563
2/3.เป้าหมาย...

-23.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้
เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จานวน 1 โรง โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
จานวน 1 โรง และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 41 โรง รวมทั้งสิ้น 43 โรงเรียน ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
อย่างเป็นระบบ
2 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online) ปีงบประมาณ 2563
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึงเขตสุจริต

งบประมาณ
30,000.-

2. การเพิ่มพูนความรู้ เตรียมรับการประเมิน เขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต (ITA Online)
3. การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามในองค์กร

50,000.-

4 การประเมิน ITA Online สถานศึกษา

70,000.-

ระยะเวลา
หมายเหตุ
มีนาคม-พฤษภาคม
2563
เมษายน-มิถุนายน
2563
มกราคม-กันยายน
2563
พฤษภาคมสิงหาคม 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3/6. งบประมาณ...

-36. งบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม / งบประมาณ / เวลา / ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึงเขตสุจริต
1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศ
5,000.เจตนารมณ์/ กาหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (กลุ่มอานวยการ)
1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รัปชั่น” และกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง
10,000(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
1.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
15,000.(กลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยตรวจสอบภายใน)
กิจกรรมที่ 2
เพิ่มพูนความรู้ เตรียมรับการประเมิน เขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต (ITA Online)
2.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
50,000.คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) และเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจาปี 2562
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2.2 กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
-.ปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2562
(กลุ่มนโยบายและแผน)
กิจกรรมที่ 3
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามในองค์กร
3.1 กิจกรรมทาความดี เพื่อสังคม (เน้นการ
40,000.ช่วยเหลือ แบ่งปัน และการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร)
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ กลุ่มอานวย)
3.2 กิจกรรมสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ 10,000.เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการต่อต้านการ
ทุจริต (กลุ่มอานวยการและกลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์)
3.3 ศึกษาดูงาน
20,000.4/กิจกรรมและรายละเอียด...

-4กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 4
การประเมิน ITA Online สถานศึกษา
4.1 ประชุมสร้างความตระหนัก เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เกี่ยวกับ
การเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563
4.2 ประชุมปฏิบัติการครู ICT เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการข้อมูล ITA บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2563
4.3 ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการ
ขับเคลื่อน ITA Online ผ่านเว็บไซต์
4.4 จัดทารายงานสรุปผลการประเมิน ITA
Online ระดับสถานศึกษา
รวมเงิน (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

150,000.-

ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ , โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล มีความรู้ ความเข้าใจและขับเคลื่อนโรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)
ปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5/ตัวชี้วัด

-5ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างเป็นระบบ
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ , โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563 สูงกว่าร้อยละ 95
และติดอันดับ Top Ten
8.2 บุคลากรทางการศึกษาทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณลักษณะ
5 ประการ (ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ) และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
*************************************
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